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Probi tecknar licens- och leveransavtal med Seoul Milk i
Korea
Probis har skrivit sitt första avtal för probiotiska mejeriprodukter. Probi och Seoul
Milk har kommit överens om att inkludera den probiotiska stammen LP299V ® i
Seoul Milks produktsortiment med planerad lansering på den koreanska
marknaden under slutet av 2015.
Seoul Dairy Cooperative består av 1750 mjölkbönder och ca 1000 agenturer över hela landet och är
den största leverantören av mjölkprodukter i Korea. Totalt producerar företaget 2000 ton råmjölk per
dag. Förutom mjölkprodukter levererar Seoul Milk även fruktjuicer och andra typer av drycker.
Företaget täcker landets samtliga försäljningskanaler. Seoul Milk har sedan starten 1937 lång
erfarenhet av att arbeta inom konsumenthälsa, djurvård och andra relaterade områden. Seoul Milk
grundade bland annat landets första heltäckande kylkedja.
”Probi ser fram emot att för första gången lansera ett livsmedel med Probis probiotika i den viktiga och
växande Asien-regionen” säger Peter Nählstedt, Probis vd.
”Seoul Milk är ett ledande mejeriföretag med stark position på den dynamiska koreanska marknaden.”
Med sina kosttillskottsprodukter och olika samarbetspartners har Probi redan en etablerad position på
den koreanska marknaden.
”Vi ökar vår affärsutveckling inom functional food och Asia Pacific, som med sin höga
konsumentacceptans för probiotika, är ett väldigt intressant område för expansion”, summerar Peter
Nählstedt.
Seoul Milk påbörjar lanseringen av sin nya mejeriprodukt med Probis probiotika i slutet av 2015.
Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.
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OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin
forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för
konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom
segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 135 MSEK under 2014. Probis aktie är noterad på
Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

