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MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som 
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; 

konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus. 
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Tecknar avtal med kanadensisk återförsäljare.   
 
MedicPen och A&O group har ingått återförsäljaravtal för den kanadensiska marknaden. 
A&O groups specialitet är att lansera nya och innovativa produkter på den Kanadensiska 
marknaden. A&O group ser stor potential för MedicPens produkter på den marknaden. 
 
”Under försommaren blev vi kontaktade av A&O group som intresserat sig för våra 
Medimi produkter. A&O group har använt tiden sedan dess till att undersöka marknaden 
för Medimi i Kanada, och bedömer utsikterna för produkterna som goda. 
  
Lösningen med en Kanadensisk distributör passar oss utmärkt just nu. Vi har fullt upp 
med att själva hålla i vår amerikanska satsning och har inte egna resurser att arbeta på 
den Kanadensiska marknaden. A&O group har gjort gott intryck på oss och vi tror att en 
så dynamisk och snabbväxande distributör klarar av att sälja bra”. Säger Cristian Hallin, 
VD i MedicPen AB  
 
“To be at the forefront on a launch of such an innovative product as well as have 
amazing teams and individuals around us to work with is exciting. I am eager to embark 
on a journey that will undoubtedly change lives, one person at a time, all across the 
world." Says Brandon Allen, President of A&O Group Inc. 
 
ABOUT A&O GROUP INC 
A&O Group Inc. is a talented and growing distribution company who's motto is "Making 
Life a Convenience" They pride there selves on customer service and aim to introduce 
innovative products that help those who need it, even if they don't know they need it.  
Their core business is distribution. A&O Group Inc is based in Ontario, Canada. For more 
information, visit www.AandOgroup.com. 
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