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PRESSMEDDELANDE  
 

Moberg Pharma förvärvar receptfria produkter i USA 
 
STOCKHOLM, 27 april 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) förvärvar Balmex®, ett väletablerat amerikanskt 
varumärke med flera receptfria produkter från Chattem, Inc, Sanofis division för receptfria produkter i USA. 
Försäljningen av de ingående produkterna överstiger 4 miljoner dollar på årsbasis. Köpeskillingen är 3,9 
miljoner dollar och finansieras från befintliga medel. 
 
Balmex® är ett välkänt varumärke sedan många år med produkter för blöjeksem, framför allt för barn. En produktlinje för 
hudirritationer hos vuxna lanserades 2013. Försäljningen av Balmex sker via Mobergs etablerade försäljningskanaler i 
USA, via apotekskedjor som CVS, Walgreens och RiteAid samt på stormarknader som Walmart och leksaksaffärer som 
Toys R’ Us och buybuyBABY. 
 
"Balmex passar utmärkt i Mobergs amerikanska produktportfölj inom vårt strategiska fokusområde topikal dermatologi. Vi 
utvärderar ständigt nya möjligheter att förvärva produkter och varumärken för vår amerikanska försäljningskanal. 
Förvärvet bidrar direkt till vår försäljning och resultat och till vårt långsiktiga finansiella mål att leverera lönsam tillväxt och 
en EBITDA-marginal på 25% från 2016 ", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB. 
 
"Vi ser goda möjligheter att skapa värden baserat på varumärket Balmex och att utnyttja vår innovationsmotor för att 
tillföra nyheter till konsumenter och återförsäljare", säger Jeff Vernimb, VD Moberg Pharma Nordamerika. 
 
Affären slutfördes 24 april 2015. 
 
För ytterligare information kontakta:  
Peter Wolpert, VD, Tel: 070 - 735 7135, E-post: peter.wolpert@mobergpharma.se    
Anna Ljung, CFO, Tel: 070 - 766 60 30, E-post: anna.ljung@mobergpharma.se 
Jeff Vernimb, Chef för Moberg Pharma North America, Tel: +1 (908) 420 9492, E-post: jvernimb@mobergpharma.com   
   
Om denna information  
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 27 april 2015. 
 
Om Moberg Pharma  
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 varumärkena 
Kerasal®, Balmex®, Jointflex®, Kerasal Nail®, Domeboro®, Vanquish® och Fergon®, samt utvecklingsprojekt i fas II. 
Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader utanför USA) är det ledande preparatet för behandling av 
nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom 
produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. 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). Se www.mobergpharma.se för mer information. 
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