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Ortoma fortsätter utvärdera kommersiella möjligheter under icke-exklusivitet 

Ortoma har under en tid haft ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag, som har 

kinesiska ägarintressen. Med avtalet förband sig Ortoma att fram till 30 juni 2019 inte inleda 

diskussioner eller förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Avtalet gav 

motparten möjlighet att göra en preliminär utvärdering av Ortomas teknik och förhandla om 

kommersiella villkor under en begränsad exklusivitet. 

Efter denna preliminära utvärdering, av båda bolagen, har både Ortoma och det Europeiska 

bolaget ömsesidigt kommit överens om att fortsätta utvärdera kommersiella möjligheter på 

icke-exklusiv basis. Trots att det är uppenbart att det finns marknadssynergier mellan 

bolagen har Ortomas M&A-rådgivare indikerat att båda bolagen saknar den globala närvaro 

som krävs för att ge maximal avkastning från en världsomspännande investering och/eller 

ett marknadsavtal.  

 

Ortoma kommer under den omedelbara framtiden fortsätta dialoger med potentiella 

industriella samarbetspartners (inklusive förut nämnda Europeiska bolag) på icke-exklusiv 

basis. Detta möjliggör en fortsatt dialog mellan parterna samtidigt som Ortomas M&A-

rådgivare kan fortsätta utvärdera både regionala och globala kommersialiserings- och M&A-

alternativ.  

 

 

Ortoma Treatment Solution™ - noggrann planering och precis kirurgi.  

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh 

E-post: info@ortoma.com 

 

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019. 

 

 
Om Ortoma AB (publ) 

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och 
ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt 
för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat 
och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.  
Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt 
genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, 
knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- 
och ryggkirurgi. 


