
  
 

 

 

 
STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens 

äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används 

framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har 

en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.  

 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission 

AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. För mer information om Stille besök www.stille.se 

P R E S S M E D D E L A N D E

STILLE SIGNERAR EXKLUSIVT 
DISTRIBUTIONSAVTAL FÖR 
KIRURGISKA INSTRUMENT I USA  

Stille AB (publ) informerar om valet av Synovis Micro Companies Alliance, Inc., 
som exklusiv distributör för kirurgiska instrument i USA. 

Med över 20 års erfarenhet på marknaden har Synovis Micro Companies Alliance, Inc., ett Baxter-ägt företag, på ett 

framgångsrikt sätt riktat sig till kirurgiska discipliner som kräver dem allra finaste kirurgiska instrumenten, såsom mikro-, 

plastik- och kardiovaskulär kirurgi. Sedan 1 januari, 2022, är Synovis Stilles exklusiva distributör av kirurgiska instrument i 

USA. 

 

”Detta är ett stort steg för affärsområde Kirurgiska instruments fortsatta tillväxt och för att realisera de cross-selling synergier 

som förvärvet av S&T möjliggjort. Förvärvet har inneburit en sammanslagning av branschens två mest högkvalitativa 

tillverkare av kirurgiska instrument i premiumsegmentet, och möjliggjort för oss att koncentrera våra insatser till en 

distributionskanal som är fullt fokuserad på vår produktportfölj och står väl rustad att öka tillväxten i våra strategiska 

kirurgiska discipliner”, säger Markus Spingler, Stilles affärsområdeschef för Kirurgiska instrument. 

 

Synovis har varit distributör av STILLE-instrument i USA i över 6 år, samtidigt som man också under de senaste 15 åren också 

har haft de exklusiva distributionsrättigheterna för nyligen förvärvade S&Ts mikrokirurgiska instrument. 

 

“Vi har haft ett långt och gott samarbete med Synovis. De har varit en viktig partner i marknadspenetrationen inom de 

strategiskt viktiga plastik- och mikrokirurgiska segmenten. Samtidigt har de genererat kontinuerlig tillväxt för S&Ts 

mikrokirurgiska instrument. Kombinationen av Stilles unika produktportfölj av kirurgiska instrument, och en exklusiv 

distributör med stark ställning inom våra strategiskt viktiga kirurgiska discipliner, kommer stärka Stilles position på den 

amerikanska marknaden och vara av stort värde för bolaget. Vi är glada att kunna samarbeta med, och representeras av, 

Synovis MCA.”, kommenterar Brian Anderson, General Manager för Stilles amerikanska dotterbolag, Stille Surgical, Inc. 

 

“Vi är väldigt glada över att nu få exklusiva rättigheter till Stilles produktportfölj i USA. Det fördjupade samarbetet gör att vi 

kan fortsätta hjälpa hälso- och sjukvården att uppnå bästa möjliga resultat under komplicerade ingrepp i flertalet kirurgiska 

discipliner.”, säger Michael K. Campbell, VD, Synovis Micro Companies Alliance, Inc. 

 

Det exklusiva distributionsavtalet inkluderar samtliga produkter inom Stilles affärsområde Kirurgiska instrument. 

 

Torshälla den 15 februari 2022. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Hanna Ernestam Wilkman 

VD och koncernchef 

+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se 
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