
 
 
 

Inngår distribusjonsavtale for Woulgan® i Tyskland 
  
(Tromsø, 13. juni 2016) Biotec Pharmacon ASA (”Biotec”, OSE: BIOTEC) har inngått en 
distribusjonsavtale for Woulgan® med den tyske distributøren Rogg Verbandstoffe GmbH 
(Rogg).  
 
-Biotec er glade for å offentliggjøre Rogg som første partner for distribusjon av Woulgan® i Tyskland, 
Avtalen er i tråd med utsiktene om å sikre en eller flere distribusjonsavtaler i Tyskland i løpet av 2016. 
Rogg har 20 selgere og er godt posisjonert til å lykkes med Woulgan® på sine markedssegmenter og 
vi ser frem til å starte samarbeidet, sier Svein Lien, adm. direktør i Biotec Pharmacon.  
 
Woulgan® er et avansert sårprodukt for det profesjonelle sårbehandlingsmarkedet. Klinisk erfaring 
med Woulgan® viser at pasientene får en betydelig bedret behandling med mindre smerte og ubehag 
i løpet av behandlingsperioden sammenlignet med de vanligste behandlingsformene.  
 
Rogg er et tysk selskap etablert i 1970 og er en av Tysklands ledende selskaper som leverer 
sårbehandlingsprodukter til helsesektoren. Selskapet er primært fokusert mot legekontorer og apotek 
som er viktige segmenter for Woulgan®. Rogg eies og drives av Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel som har 
lang erfaring innen ledelse av sårselskaper.  
 
- Woulgan® er et spennende produkt med mye potensiale som skal bli spennende å arbeide med i 
tiden framover. Woulgan vil være et prioritert produkt i vår portefølje og vil være med å styrke vår 
posisjonen innen det profesjonelle sårbehandlingsmarkedet. Vi er ivrige etter å komme i gang for å 
sikre en sterk posisjon i det tyske markedet, sier Prof. Dr. Ulrich Hemel, adm. direktør i Rogg 
Verbandstoffe.  
 
Avtalen gjør Rogg til en «preferred partner» for salg til legekontorer og apotek og Biotec vil unngå å 
selge via andre selskaper til disse kundesegmentene, mens distribusjon til sykehus og «home care 
providers» er ikke dekket i avtalen. Avtalen har en innledende varighet på ett år, men partene har en 
forventning om å forlenge denne inn i en mer langsiktig avtale. Biotec vil støtte Rogg i sin 
markedsføringen og forventer begrensede kostnader knyttet til avtalen.  
 
For ytterligere informasjon,  
Svein Lien, CEO 
+47 922 89 323 

Svein.lien@biotec.no 
 
 
Om Biotec Pharmacon ASA:  
Biotec Pharmacon ASA er morselskapet til Biotec BetaGlucans AS og ArcticZymes AS. Biotec 
BetaGlucans utvikler og produserer immunmodulerende produkter, inklusive Woulgan® som er et 
premium-priset sårprodukt for det profesjonelle sårbehandlingsmarkedet. ArcticZymes utvikler, 
produserer og markedsfører marine enzymer som benyttes i molekylære DNA-teknologier og 
diagnostikk. 
 

Om Rogg Verbandstoffe: 
Rogg Verbanstoff GmbH&Co. KG star for «frisk innovasjon», og har oppnådd en posisjon som en av 
de mest innovative tilbydere av moderne sårbehandling i Tyskland. Rogg har en bred portefølje av 
produkter innen bandasjer, «dressings» og desinfeksjon. Selskapet har et salgsapparat som dekker 
alle regioner i Tyskland og har bred erfaring med markedsføring av nye og innovative produkter som 
Woulgan®   
 

mailto:Svein.lien@biotec.no

