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AddLife tecknar avtal med Wellspect HealthCare om forvarv av
verksamhet inom kirurgi och respiration
Life Science-koncernen Addlife har idag tecknat avtal med Wellspect HealthCare om forvarv av
deras verksamhet inom produktomradena kirurgi och respiration. Avtalet innebar att Addlife
forvarvar en rad marknadsledande nischprodukter med tillhtirande rattigheter och kundavtal pa
flera geografiska marknader. Verksamheten omsatter cirka 17 miljoner EUR varav atta marknader i
Europa samt Australien star for mer an 90 procent av omsattningen. Ftirvarvet ftirvantas slutforas
under det ftirsta kvartalet 2019.
Addlife fortsatter sin tillvaxt genom att forvarva marknadsledande nischprodukter inom omradena
kirurgi och respiration, daribland varumarkena Bellovac ® , Medena ® och KilRoid® . Den del av
verksamheten som Add life nu forvarvar var ursprungligen en del av Astra Tech. Verksamheten
kommer huvudsakligen att integreras in i Addlifes dotterbolag Mediplast och Biomedica under det
forsta kvartalet 2019. Den totala ki:ipeskillingen for verksamheten, som omfattar framforallt
produktrattigheter, lager och befintliga kund- och leveranti:irskontrakt uppgar till 18 miljoner EUR.

Var tillvaxtstrategi, att forvdrva marknadsledande nischade bolag och verksamheter fortsatter,
liksom var internationel/a expansion. Vi utbkar nu vart erbjudande av egna varumarken som
kompletterar vara dotterbolags redan befintliga utbud inom kirurgi och respirationsprodukter.
Vara tva senast kommunicerade forvarv adderar til!sammans drygt 800 MSEK i arsomsattning
och vi har kraftigt expanderat var marknadsnarvaro i utvalda nischer, sager Kristina Willgard,
VD Addlife AB.
Vi or ytterst nojda med att agandeskapet av vart sortiment av produkter inom kirurgi och
respiration i framtiden kommer att ligga hos so val etablerade foretag som Mediplast och
Biomedica, som i mycket hogre grad an vi sjalva har det fokus och de kompetenserna som
kravs for att utveck/a verksamheten optimalt, sager Svenn Poulsen, Group Vice President
Wellspect HealthCare.
Avtalet om forvarvet av verksamheten i Wellspect Healthcare sker mindre an en manad efter forvarvet
av i:isterrikiska Biomedica, som omsatter cirka 65 miljoner EUR och bedriver verksamhet pa 13
marknader i Central- och bsteuropa. Affaren innebar att Add Life gi:ir ytterligare insteg pa nya
geografiska marknader, huvudsakligen Australien, som utgi:ir knappt 30 procent av den forvarvade
verksamhetens totala omsattning.
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AddLife iir en oberoende oktiir inom Lif e Science som erbjuder hiigkvolitotivo produkter, tjiinster och r adgivning till bade privat och o ffentlig
sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anstii/lda i ett 30-tal dotterbolag som drivs under egna varumiirken. Koncernen omsiitter
cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien iir noterod pa Nasda q Stockholm.
Denna information iir sadan information som AddLi fe AB (pub/) iir skyldigt att offentliggiira enligt EU:s marknadsmissbruksforordning.
lnformationen liimnodes, genom ovansta ende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 19 december 2018 kl. 15:00 {CET}.
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