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VIGMED är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén 
att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. 
VIGMED har sitt huvudkontor i Helsingborg och 
sysselsätter ett 15-tal anställda. VIGMEDs aktie handlas på 
NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och 
har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets 
Certified Advisor. Ytterligare information såsom 
bolagsbeskrivning, en filmad VIGMED-presentation och 
riskfaktorer återfinns på VIGMEDs hemsida 
www.vigmed.com/investor 

För ytterligare information 
kontakta:  

Vigmed: 
Styrelseordförande  
Lennart Holm 
070-630 8562 eller 
 
VD 
Finn Ketler 
042 600 5311 
 
Medica Valeggia s.p.a..:                
Exec. Vice President 
Andrea De Benetti Valeggia      
+39 049 77 54 77 

Vigmed bygger vidare på sitt italienska partnerskap genom att signera ett exklusivt 
distributionsavtal med Medica Valeggia s.p.a. (Medival) för Italien (exklusive 
regionerna Piemonte, Val d’Aosta & Toscana). Medival, som bildades 1981, är en 
ledande distributörsorganisation till den italienska sjukhussektorn och Vigmed’s 
produktsortiment passar väl ihop med det högteknologiska sortiment Medival 
tillför marknaden. 

Vigmed har utökat det italienska nätverket av distributörer 
genom att signera ett exklusivt distributionsavtal för hela den 
italienska marknaden exklusive regionerna Piemonte & Val 
d’Aosta (ämnet i ett tidigare nyhetssläpp) samt Toscana. 
Medica Valeggia s.p.a. (Medival) kommer att vara 
huvuddistributör för Vigmed’s produkter i Italien och 
kommer att erbjuda logistikstöd till de andra regionerna.  

“Medival utgör en excellent plattform för Vigmed i Italien.” 
säger Mike Dooley, European Sales Director för Vigmed. 
“Deras styrka är att de har direktkontakt med kunderna 
genom sitt nätverk av säljspecialister samt erbjuder 
kompletterande produkter såväl som support och träning.”   

Andrea De Benetti Valeggia, Executive Vice President på 
Medival förklarar “Vigmed’s produkter erbjuder en kvalitets- 
och kostnadseffektiv lösning på ett stort problem för hälso- 
och sjukvårdspersonal gäller skydd mot nålsticksskador. Med 
vårt säljnätverk tror vi att vi med Vigmeds produkter kan 
göra en signifikant skillnad på den italienska marknaden.”  

Den gemensamma produktlanseringen i Italien förväntas ske 
i juni i år, med leverenser från denna månad och framöver. 

 

 

 

Vigmed AB tecknar distributionsavtal för Italien 
med Medica Valeggia s.p.a. 

 

Medica Valeggia s.p.a. grundades 1981, Medival ärvde 
traditionen med en familjedriven verksamhet inom 
sjukvårdssektorn som startades 1831. Sedan sitt bildande har 
Medival blivit en modern kommersiell verklighet, en 
marknadsledare, en effektiv och kompetent organisation, 
specialiserad på att välja ut och distribuera medicinska 
produkter, särskilt inom intensivvårdsområdet. 

http://www.vigmed.com/investor

