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Ellens dotterbolag Ellen Asia Ltd har idag förlängt samarbetsavtal med
Humanwell Healtchare Group i Kina
Enligt tidigare kommunicerad information, väntar Ellen på resultat från marknadstestet på
provordern som levererades februari 2018 till Humanwell Healthcare Group i Kina. Ellen Asia Ltd,
som ägs till 70 procent av Ellen AB och 30 procent av samarbetspartnern Foundation Asia Pacific
Ltd., har idag förlängt samarbetsavtalet med Humanwell för att marknadstestet hos deras
distributörer har tagit längre tid än först beräknat. Utfallet av testet inväntas inkomma under andra
halvåret 2018.
Ursprungsavtalet innebär att Humanwell ville undersöka möjligheten att köpa Ellens probiotiska
tamponger och Ellens probiotiska intimkräm i bulk och i egen produktionsanläggning packa
tampongerna i konsumentförpackning för att marknadsföra Ellens produkter under eget varumärke
med hänvisning till att det är Ellens probiotiska produkter. Det förlängda samarbetsavtalet innebär
att Humanwell även vill utvärdera alternativet att köpa färdig produkt under varumärket Ellen.
Humanwell Healthcare Group är ett läkemedelsföretag, bildat 1993, som huvudsakligen verkar i
Kina. Humanwell Healthcare Group marknadsför ett brett sortiment av receptbelagda läkemedel,
kinesiska mediciner och egenvårdsprodukter. Humanwell är noterat på Shanghaibörsen sedan
1997 och har ett börsvärde om 20,5 miljarder RMB. Företaget har 13 000 anställda, en omsättning
på 12,3 miljarder RMB och distribuerar sina produkter via tjugo dotterbolag.
“Humanwell has big interest in Ellen products. It’s a new concept to bring in Ellen probiotic
tampons, Ellen Cream and other products from Ellen to the China market. So, we are evaluating
distribution alternatives and hope to find the best way to sell the product to the Chinese
consumers”, Mr. Jia Yunku, GM Humanwell.
”För Ellen AB och Ellen Asia Ltd innebär den här affären ett första steg mot lansering av Ellens
produkter på den kinesiska marknaden och med en samarbetspartner som Humanwell bedöms
förutsättningarna vara goda. Vår uppgift den närmaste tiden är att supportera Humanwell med all
information för att få ett godkänt marknadstest och därefter hitta den bästa lösningen oavsett val av
egen produktion eller köp av färdig produkt ”, säger Jenny Fingal, VD hos Ellen AB och
Styrelseledamot Ellen Asia Ltd.
För ytterligare information:
Jenny Fingal, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost jf@ellenab.com
Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 29 juni kl 14:00 CET.
Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors
intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte
torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen ®
som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen ® Probiotisk Utvärtes
Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en
skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I
produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en aqua block tampong, en intim foam och en
intim deo. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans.
Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker:
ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com

