
      
 

 
Pressmeddelande 14 september 2016 

 
BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade 
positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, 

hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, 
listan för medelstora bolag. biogaia.se 

 
 
 

 

 

 
BioGaias probiotika lanseras i Kenya, 
Nigeria och Ghana 
 
BioGaia har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Phillips Pharma 
Group för rätten att sälja BioGaia ProTectis droppar, tabletter och 

vätskeersättning i Kenya, Nigeria och Ghana. Produkterna kommer att 
säljas under BioGaias varumärke och lanseringen är planerad att starta i 

Kenya 2016. 

 
Phillips Pharma Group bildades i Kenya 1991, med fokus på import, 

marknadsföring och distribution av läkemedel. Idag har företaget mer än 1000 
anställda och finns i sju länder i Afrika - Kenya, Nigeria, Tanzania, Zambia, 

Uganda, Rwanda och Ghana – och täcker 350 miljoner människor eller 35 
procent av Afrikas befolkning. Phillips-koncernens verksamhet har utökats 
med dotterbolag specialiserade på kirurgiska produkter, medicinsk utrustning 

och diagnostik. Viktiga internationella läkemedelsföretag såsom Novartis, 
Abbott, Sandoz och Menarini tillhör samarbetspartnerna. 

 
"Phillips Pharma Group tror på ett långsiktigt partnerskap med BioGaia och har 
åtagit sig att marknadsföra och positionera produkterna som ett innovativt och 

premiumvarumärke på marknaden. Den erfarenhet vi har av att arbeta nära 
läkare och specialister gör det möjligt för oss att möta BioGaias förväntningar 

och mål", säger Niraj Doshi, vd, Phillips Pharma Group Ltd. 
 
"Jag är mycket glad att vi har tecknat ett avtal som ger BioGaia tillgång till 

centrala och östra Afrika, en marknad med stor potential för våra produkter. 
Phillips Pharma Group är en stark och pålitlig partner med lokal närvaro på 

flera viktiga marknader och jag ser fram emot ett givande samarbete", säger 
Axel Sjöblad, vd, BioGaia. 
 
För mer information 
Axel Sjöblad, vd: 08 555 293 00 
 
Senaste pressmeddelandena från BioGaia 
2016-08-17 BioGaia AB – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 

2016-08-08 BioGaias probiotika för munhälsa minskar tandköttsinflammation hos gravida 
2016-05-26 IBTs nyemission fulltecknad – BioGaias garantiåtagande behöver ej tas i anspråk 
 
Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 14 september 2016 kl 09.00 CET. 

 

http://www.biogaia.se/

