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Enorama Pharmas nikotintuggummi lanserat i Tyskland 

Enorama Pharma AB (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets partner betapharm 
Arzneimittel GmbH (”betapharm”) precis har inlett försäljningen av Bolagets nikotintuggummi på 
den tyska marknaden. Lanseringen är Enorama Pharmas första inom segmentet för medicinska 
rökavvänjningsprodukter. 

Den 7 maj 2020 ingick Enorama Pharma ett licens- och leveransavtal med betapharm avseende försäljning av 
Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Efter godkänd registreringsprocess har marknadsföringstillståndet överförts och 
betapharm är formellt MAH (Market Authorization Holder) på den tyska marknaden. Lanseringen innefattar 
nikotintuggummi i mint- och fruktmintsmak, i två respektive fyra milligram nikotinstyrka. Produkten erbjuds i två olika 
förpackningsstorlekar, 30- och 105-pack.  
 
Av en befolkning på 83 miljoner invånare beräknas Tyskland ha fler än 17 miljoner rökare. Landets ca 20 000 apotek 
ger en marknad med stor potential för Bolagets rökavvänjningsprodukter. 
 
betapharm är ett helägt dotterbolag till Dr. Reddy's Laboratories Ltd och distribuerar högkvalitativa, prisvärda generiska 
produkter. Företagets produktportfölj i Tyskland inkluderar receptbelagda läkemedel samt OTC-formuleringar för flera 
större indikationer. 
 
”Introduktionen av våra produkter i Tyskland är en viktig och inte minst glädjande milstolpe för Enorama Pharma. Via 
landets apotek och via e-handel erbjuds en unik produkt till stöd för aktiv folkhälsofrämjande rökavvänjning. Resultatet 
av ett professionellt och engagerat arbete från både betapharm och Enorama Pharma. Vi ser alla fram emot att möta 
en marknad med en stor potential”, säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma. 
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Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 
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 nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att 
utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private 
Label och under egna varumärken. För mer information, besök: www.enorama.se. 
 
Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande  
den 31 december 2021 kl. 09:30 CET. 


