
Attana och Triolab tecknar intentionsavtal
kring distribution av Attanas
diagnostikerbjudande
Attana kan idag meddela att bolaget signerat ett så kallat MOU (”Memorandum of
Understanding”) med Triolab AB kring marknadsföring och försäljning av Attanas
analytiska instrument och diagnostiska kit i Norden.

Om Triolab:
Triolab AB är Sveriges största oberoende distributör inom laboratoriediagnostik och har
över 35 års erfarenhet på marknaden. Tillsammans med systerbolagen i övriga Norden
samt Baltikum överstiger omsättningen en miljard kronor.  Triolab är helägt av det svenska
moderbolaget AddLife, som sedan 2016 är noterade på Nasdaq Stockholm.

Om samarbetet:
Intentionsavtalet innehåller inga finansiella åtaganden men möjliggör för parterna att
omgående presentera en gemensam lösning till potentiella kunder och lägger grunden för
ett framtida distributionsavtal där Triolab tillsammans med Attana marknadsför och säljer
Attanas produkter.

Attanas VD, Teodor Aastrup kommenterar:

”Triolab är en idealisk distributionspartner och väl positionerade att hjälpa Attana nå ut
med vår unika teknik på den nordiska diagnostikmarknaden. Vi ser nu fram emot att
erhålla vår första CE-IVD märkning för att, tillsammans med Triolab, kommersialisera
Attanas erbjudande inom avancerad COVID-19 diagnostik.”

Triolabs VD, Fredrik Brandt tillägger:

”Vi har följt utveckling av Attanas diagnostiska lösningar och ser en stor potential att
tillsammans med Attana erbjuda kunderna innovativa immunitetstester, som kompletterar
vår redan starka marknadsposition inom COVID-19 diagnostiken”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com 
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av
kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via
offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.
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Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya
läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina
patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade
analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA),
till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om
Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta
sales@attana.com
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