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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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MedicPen tecknar avtal med United Family 
Healthcare Group, Beijing.  

MedicPen AB tecknar ytterligare ett avtal i Kina. Avtalet ingås med United Family Healthcare Group i 
Beijing och avser att göra en studie med Medimi. United Family Healthcare Group har tre sjukhus 
och ett 20-tal privatkliniker spridda över hela Kina. Man behandlar de flesta sjukdomar mycket 
framgångsrikt. Inriktningen är framförallt på framgångsrika kineser, men även utländska patienter är 
välkomna. 

MedicPen, United Family Healthcare Group och som innan kommunicerats Raffles Medical kommer starta 
en studie där det utvärderas hur Medimi med GSM-uppkoppling kommer att fungera. Målet med studien är 
att kunna integrera Medimi och på detta sätt kunna följa patienterna under sin behandling, öka 
följsamheten, ge patienter en bättre service samt att ta ett större socialt ansvar. 

Studien genomförs för att få erfarenhet från den kinesiska marknaden och resultatet kommer sedan att 
ligga till grund för vår införsäljning till andra sjukhus och kliniker. Målet är att studien med Raffles Medical 
och United Family Healthcare Group skall komma igång under kvartal 1,2017. 

”Vi har nu avtal med två stora partners i Kina, som har de rätta förutsättningarna för att kunna genomföra en 
prövning av Medimi i Kina. Vi vet sedan tidigare att Kina är en jättemarknad som idag har ett stort behov av 
att kunna ta hand om sin åldrande befolkning och dess behov av tablettdispensering, det är här som 
Medimi kommer att passa in perfekt.   

Vi har nu tagit det första steget att initiera en studie i Kina med två välrenommerade partners som har ett 
gott rykte över hela Kina. Vi kommer efter studien att få värdefull information om hur Medimi fungerar i en 
integrerad kinesisk miljö. Nu har vi det treparts samarbete som jag strävat efter med 2 stora klinker, China 
National Medicine och MedicPen. Vårt mål med Medimi är att ge kineser en behandling av högsta kvalitet.”. 
avslutar Anders Skarman, VD MedicPen. 

För mer information kontakta 

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-
100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 

 


