
Episurf Medical ingår internationellt rådgivaravtal
Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att bolaget har ingått ett rådgivaravtal med prof. João Espregueira-Mendes avseende etablerandet av
knäimplantatsteknologin Episealer® i Indien och Portugal. Parterna kommer arbeta med en fokuserad strategi, som riktar in sig mot ortopeder i de
relevanta marknaderna. Prof. João Espregueira-Mendes har omfattande erfarenhet från de globala ortopediska marknaderna, och han kommer assistera
Episurf Medical i viktiga strategiska aktiviteter.

Prof. João Espregueira-Mendes är klinikchef vid Clínica do Dragão - Espregueira-Mendes Sports Center, FIFA Medical Center of Excellence. Han är också
professor i ortopedi vid University of Minho, samt kassör vid International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine (ISAKOS).
Prof. João Espregueira-Mendes är styrelseledamot vid Patellofemoral Foundation och FIFA Medical Centers of Excellence. Vidare sitter han i Advisory
Board för ESSKA Foundation, där han tidigare var President mellan 2012 och 2014. Prof. João Espregueira-Mendes är lagläkare till Futebol Clube do Porto.
Han har varit aktiv inom den ortopediska industrin med 714 kongressframträdanden, 232 publicerade artiklar, 117 vetenskapliga artiklar i expertgranskade
tidskrifter, 78 bokkapitel och han har editerat 15 böcker (varav 13 internationella).

“Vi är väldigt glada över att etablera detta samarbete med prof. João Espregueira-Mendes. Samarbete med Key Opinion Leaders i de globala ortopediska
marknaderna utgör viktiga hörnstenar av vår strategi. Indien och Portugal representerar betydande kommersiella möjligheter för oss, och vi ser fram emot
att erbjuda vår teknologi till ortopeder i dessa marknader” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

Avtalet omfattar även Brasilien, men inga strategiska beslut har ännu tagits av Episurf Medical avseende Brasilien.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt
skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling
av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för
optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer
information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.


