
Attana och Triolab tecknar
distributionsavtal för samtliga Attanas
produkter på den svenska marknaden
Attana kan idag meddela att bolaget signerat ett distributionsavtal med Triolab
AB kring marknadsföring och försäljning av samtliga Attanas produkter i Sverige.

I juni tecknade Attana och Triolab ett intentionsavtal kring försäljning av Attanas
nylanserade diagnostiska produkter. Sedan dess har parterna utfört gemensamma
försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter mot utvalda kunder.

Attana kan meddela att bolagen idag har tecknat ett distributionsavtal för den svenska
marknaden som täcker samtliga produkter inom Attanas båda affärsområden, Diagnostics
och Life Science. Avtalet gäller i tre år under vilka Triolab har exklusivitet på marknaden
mot vissa finansiella åtaganden i form av försäljningsmål. Parterna avser att även inleda
diskussioner om att bredda samarbetet i de övriga nordiska marknaderna där Triolab är
verksamt, Norge, Danmark och Finland.

Triolab Group är Nordens största distributör inom laboratoriediagnostik och har över 30 års
erfarenhet på den svenska marknaden. Bolagsgruppen som är aktiva i Norden och
Baltikum säljer årligen diagnostik och Life science utrustning med tillhörande
servicetjänster för över en miljard kronor. Triolab ägs av den svenska koncernen AddLife
som sedan 2016 är noterade på Nasdaq Stockholm.

Attanas VD, Teodor Aastrup kommenterar:

”Jag är mycket nöjd att idag kunna presentera denna nyhet då Triolab är en idealisk
distributionspartner för oss. Tillsammans med Triolab ser vi nu fram emot att erbjuda den
svenska marknaden ett komplett utbud av våra produkter ihop med Triolabs mycket
kunniga produktspecialister och servicetekniker.”

Triolabs VD, Fredrik Brandt tillägger:

”Attana har ett unikt produkterbjudande, där vi ser möjlighet att skapa starkt patientvärde.
Vi ser positivt på vårt nära samarbete med Attanas specialister och att tillsammans kunna
erbjuda våra kunder en attraktiv helhetslösning.”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets
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nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

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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