PRESSMEDDELANDE
STOCKHOLM DEN 15 JANUARI 2018

Moberg Pharma får bifall från NAD – huvudkonkurrent upphör med
nuvarande marknadsföring
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) får bifall från National Advertising Division (NAD) i en anmälan av Fungi®
Nail; huvudkonkurrent till Kerasal Nail i USA. NAD bedömer att varumärket har marknadsförts på ett
vilseledande sätt och uppmanar bolaget att upphöra med nuvarande förpackningsdesign och reklam.
®
Beslutet väntas ytterligare stärka Kerasal Nails ställning och tillväxtmöjligheter i USA framöver.
Under våren 2017 anmälde Moberg Pharma Kramer Laboratories, Inc för vilseledande marknadsföring av
produkterna The Original Fungi-Nail Toe & Foot Brand (“Fungi-Nail Toe & Foot”) respektive Fungi-Nail Nailner.
Anmälan avsåg specifikt förpackningsdesign, tv-reklam och tryckt annonseringsmaterial för huvudprodukten
Fungi-Nail Toe & Foot, vars budskap är att produkten behandlar nagelsvamp trots att den endast är godkänd för
behandling av fotsvamp.
En mer detaljerad beskrivning av NADs motivering och slutsats finns i ett pressmeddelande från ASRC, se
http://www.asrcreviews.org/nad-refers-advertising-for-fungi-nail-products-to-ftc-for-further-review-after-companydeclines-to-comply-with-nad-recommendations/. Av pressmeddelandet framgår att:
•
Produktnamn – annonsören uppmanas att upphöra med att använda produktnamnet Fungi-Nail Toe &
Foot och tillhörande bilder av naglar med nagelsvamp.
•
Förpackningsdesign – nuvarande förpackningsdesign och tv-reklam ska dras tillbaka eller ändras
kraftigt så att det framgår att produkten behandlar fotsvamp och inte nagelsvamp.
•
Försäljningsargument – annonsören uppmanas att upphöra med alla påståenden om att ”Fungi-Nail
Toe & Foot” är ”snabbverkande”, dödar svamp ”vid kontakt”, stoppar ”svåra” infektioner och är
”apotekarnas rekommenderade förstahandsval”. NAD fann dock att det finns en rimlig grund för
försäljningsargumentet ”stoppar spridningen” (av fotsvamp).
•
Produkten Fungi-Nail Nailner – NAD rekommenderar att bilder på naglar med nagelsvamp tas bort
samt att annonsören upphör med påståendena: ”Snabb synlig förbättring”, “Synlig effekt efter sju dagar”,
“Letar du efter ett sätt att få finare naglar snabbt? Dessa botar nagelsvamp inom 48 veckor,” och “Från
svampiga, fula till vackra naglar snabbt!”.
Enligt NAD har Kramer Laboratories meddelat att de kommer att följa samtliga rekommendationer utom att ändra
produktnamnet. NAD har därför hänfört varumärkesfrågan till relevanta myndigheter för eventuella åtgärder.
®

”Vi är mycket nöjda med utfallet från NAD, vilket väntas ytterligare stärka Kerasal Nails marknadsställning och
tillväxtmöjligheter i USA framöver”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.
Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 8.30
(CET) den 15 januari 2018.
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: +46 70 735 71 35, +1 908 432 22 03 (US), e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: +46 70 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i
USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under
Moberg Pharma AB (publ), Gustavslundsvägen 42, 5tr, SE-167 51 Bromma, SWEDEN, Tel +46 8 522 307 00, Fax +46 8 735 20 29
E-mail: info@mobergpharma.se, www.mobergpharma.se
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varumärkena Kerasal , Kerasal Nail , Balmex , Dermoplast , New Skin och Domeboro . Kerasal Nail (Emtrix
®
Zanmira eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av
nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom
förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två
projekt i sen klinisk utveckling, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral
mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie
är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).
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