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Enorama Pharma (publ) har idag skrivit avtal med MAE Holding om 
försäljning av nikotintuggummi i Holland 

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått ett licens- och 
leveransavtal (”Avtalet”) med MAE Holding om försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Holland. 
MAE Holding är en erfaren Private Label-leverantör med ett stort antal OTC-produkter i sin 
portfölj och en stark position på den holländska, väletablerade NRT-marknaden.  
 
Avtalet innebär att MAE Holding bär kostnaderna relaterade till ansökan till läkemedelsverket i 
Nederländerna, men förvärvar inga immateriella rättigheter från Enorama Pharma. Förberedelserna för 
registreringsansökan av nikotintuggummit i Nederländerna är redan i full gång och Bolaget förväntar 
lansering inom de kommande 6–10 månaderna. Avtalet som har en initial avtalstid om 5 år från lansering 
är ömsesidigt icke-exklusivt utan avtalade kvantiteter. 
 
”Vi är mycket glada över att ingå detta avtal med MAE Holding. Det är betydelsefullt att vi redan under 
pågående ansökningsprocess får vår affärsmodell och vår produkt validerad. Samtidigt stärker avtalet 
Enoramas växande position på NRT-marknaden (Nicotine Replacement Therapy) och är ett bevis på att 
vårt metodiska försäljningsarbete skapar bra affärer. Vi ser mycket fram emot ett nära och långvarigt 
samarbete med MAE Holding som har lång erfarenhet och ett stort kontaktnät inom den holländska 
handeln”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB. 
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Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North.  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se 
 

OM ENORAMA PHARMA 
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. 
Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade 
läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför 
och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se 
 
 
Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för 
offentliggörande den 20 juni 2019 kl. 08:00 CET. 
 


