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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 
 
Izasa Hospital S.L.U.:                
Division Manager 
Anna Pallarés            
+34 902 20 30 90 

Medicinália Cormédica Lda:                
Country Manager      
António Cabral              
+351 21 424 73 00 

 

Vigmed AB följer sitt strategiska partnerskapsinitiativ och undertecknar exklusiva 
distributionsavtal för Spanien med Izasa Hospital S.L.U. och för Portugal med 
Medicinália-Cormédica Lda, båda tillhörande Werfen Group. Izasa Hospital är det 
främsta distributionsföretaget till den spanska sjukhussektorn medan Medicinália-
Cormédica är en av de ledande distributörerna till den  portugisiska marknaden för 
intensivvård. 

Werfen Group är ett Barcelonabaserat mulitnationellt företag 
inom medicinsk teknik. I linje med Vigmeds tidigare avtal 
med andra samarbetspartners, kommer avtalet med Izasa 
Hospital och Medicinália-Cormédica bli starten på ett nära 
samarbete avseende försäljning, marknadsföring och 
utveckling. 

”Werfen Group är den perfekta samarbetspartnern för 
Vigmed i Spanien och Portugal” säger Mike Dooley, 
Försäljningschef för Europa. ” Deras försäljningsstruktur är 
baserad på produktspecialisering och de två bolagen Izasa 
Hospital och Medicinália-Cormédica har synnerligen starka 
organisationer bakom sig för att marknadsföra Vigmeds 
produkter”. 

Anna Pallarés, Divisionschef på Izasa Hospital förklarar 
”Vigmeds kvalitetsprodukter erbjuder en kostnadseffektiv 
lösning på en viktig fråga för sjukhuset. Skydd mot 
nålsticksskador kommer att bli allt viktigare i framtiden och 
vi kommer att vara väl positionerade att möta marknadens 
krav.”  

Jorge Barbosa, Försäljningschef för Medicinália-Cormédica, 
tillägger ”Med Vigmeds produktportfölj blir vårt sortiment av 
intensivvårdsutrustning komplett då det riktar sig mot 
infusionsbehandling som tillhandahålls av våra befintliga 
kunder”. 

Produktlanseringen i Spanien beräknas ske i maj i år följt av 
Portugal i juni, med förväntade kundleveranser från och med 
kvartal tre 2014. 

 

 

 

Vigmed AB tecknar distributionsavtal för 
Spanien och Portugal med bolag inom 
Werfen Group 

Den spanskägda koncernen Werfen Group har ca 3 500 
anställda i 20 länder. Koncernen tillverkar och distribuerar 
både medicintekniska produkter med det egna varumärket, 
Werfen, så väl som andra produkter, diagnostiska instrument 
och tjänster från tredjepart. Izasa grundades 1966 och Izasa 
Hospital är idag ett av de främsta distributionsföretagen till 
sjukhussektorn i Spanien. Werfen-koncernen förvärvade 
Medinália och Cormédica under åren 1996-1998, en 
sammanslagning för att skapa en av Portugals ledande 
distributörer av intensivvårdsprodukter. 

http://www.vigmed.com/investor

