
 

PRESSMEDDELANDE  
ALPHAHELIX EXPANDERAR 

Som bolaget tidigare meddelat fokuserar man nu mycket på att få igång distributionen av de 
egna produkterna. De senaste dagarna har det blivit klart med ytterligare fem, namnkunniga 
distributörer: 
 
Spanska Labnet är en av de ledande distributörerna i Spanien. De har redan offerter ute 
avseende Rob; men kommer nu alltså bli en officiell distributör. 
 
AlphaHelix har vidare slutit ett distributionsavtal med Pathtech, en av Australiens ledande 
distributörer av laboratorieutrustning.  
 
Den turkiska marknaden kommer att hanteras av IDA Yasam Teknolojileri. Bolaget är 
förhållandevis nystartat men består av synnerligen branschkunniga personer. 
 
I Singapore representeras AlphaHelix nu av Palico Biotech PTE Ltd. De har varit distributörer 
åt konkurrerande Cy-Bio de senaste fem åren men väljer nu att arbeta med AlphaHelix. Palico 
grundades år 2000 och har idag en mycket bra position på marknaden. 
 
Australien kommer att bearbetas av PathTech; ett över 30 år gammalt bolag med ett flertal 
kontor som täcker in hela Australien. Pathtech har fyra affärsområden: laboratorieutrustning, 
kriminalteknik, drogtester och service av vätskehanteringsutrustning.. 
 
” Vi börjar nu se effekten av ett idogt arbete; det börjar bli allt lättare att attrahera de mest 
namnkunniga distributörerna. Detta märktes inte minst på utställningen Analytica i april där vi 
verkligen fick kvitto på att vi är konkurrenskraftiga. PathTech och Labnet är mycket 
meriterande för våra produkter.”, säger Mikael Havsjö på AlphaHelix Technologies i en 
kommentar. 
 
Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.): 

SO Mikael Havsjö 
070 788 12 08 
mikael.havsjo@alphahelix.com 
 

VD Mattias Molin 
0708 970 790 
matttias.molin@alphahelix.com 

 
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix 

Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en 

etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.   

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 29:emaj, 2018. 
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