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Levererar åter till den polska marknaden
Natumin Pharma AB, ett bolag inom Medica Nord koncernen tillverkar och levererar återigen Ecomer till
den polska marknaden.
Den polska marknaden var den största exportmarknaden för Natumin Pharma AB fram till att Natumin
hamnade i en varumärkestvist med sin distributör i Polen under 2012. Tvisten löstes under 2016 genom att
läkemedelsregistreringen för Ecomer i Polen såldes. I samband med detta slöt bolagen ett treårigt exklusivt
tillverkningsavtal. Natumin har i mars levererat den första leveransen av Ecomer till Polen.
Det är väldigt glädjande att vi återigen levererar Ecomer till Polen. Vår målsättning är nu att etablera goda
relationer i Polen och lansera ytterligare produkter på den polska marknaden.
Vi har även i mars ansökt om ett patent inom ett nytt indikations- och användningsområde för Ecomer”
säger Andreas Skiöld, verkställande direktör på Medica Nord.
Denna information är sådan information som Medica Clinical Nord Holding AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017.
För ytterligare information kontakta
Andreas Skiöld, VD
andreas@medicanord.se

Om Medica Nord
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska
produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.
Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i
juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom
hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som
inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att
bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med
tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent.
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