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BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med 
dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget 
BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. biogaia.se 
 

 
 

 

 
 
BioGaia tecknar exklusivt avtal i Australien 
 
BioGaia har utökat sitt globala samarbete med Nestlé genom att teckna ett 
exklusivt avtal med Nestlé Australia Ltd för rättigheterna att sälja BioGaia 
Protectis droppar i Australien från 2017. Produkten kommer att 
marknadsföras under en kombination av BioGaias och Nestlés 
varumärken. 
 
"Detta exklusiva avtal är ytterligare ett positivt steg i utvecklingen av det globala 
partnerskapet mellan Nestlé och BioGaia. Produkten är en naturlig utökning av vår 
befintliga portfölj och förstärker vårt erbjudande till spädbarn under de viktiga första 
1000 dagarna i livet. Lanseringen innebär starten på vad vi är övertygade om kommer 
att bli ett långt och framgångsrikt samarbete", säger Angela Lu, Business Executive 
Officer, Nestlé Infant Nutrition Oceanien. 
 
Asien och Stillahavsområdet, med Australien som en av de ledande marknaderna, är en 
av världens största probiotikamarknader och analytiker förutspår att denna region 
kommer att behålla sin ledande ställning under de närmaste åren. 
 
BioGaia Probiotic drops, som produkten kommer att heta i Australien, är planerad att 
lanseras i mitten av 2017. Idag säljs dropparna i 70 länder världen över. 
 
"Jag är mycket glad att vi tecknat detta exklusiva avtal som ytterligare bekräftar det 
givande samarbete vi har med Nestlé. Lanseringen av våra Protectis-droppar, som 
passar perfekt i Nestlés portfölj, innebär en stor möjlighet för oss att utöka vår närvaro i 
Asien och Stillahavsområdet", säger Axel Sjöblad, vd, BioGaia. 
 
 
 
För mer information 
Axel Sjöblad, vd: 08 555 293 00 
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