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Statusuppdatering med anledning av Coronaviruset  
 
Året har inletts mycket bra och med en stark start under januari och februari. Nu har vi under de 
senaste veckorna fått indikationer på att Corona-viruset troligen kommer att ha inverkan på vår 
försäljning framöver.  
 
ProstaLunds försäljning av CoreTherm-relaterade produkter fortsatte att utvecklas starkt under 
januari och februari. Den fina utvecklingen i början av året gör att vårt estimat för första kvartalet 
indikerar en omsättningsökning på 20–25% jämfört med fjärde kvartalet 2019. Detta trots att vi 
under de senaste veckorna har fått indikationer på att Corona-pandemin, åtminstone på kort sikt, 
förefaller få inverkan på vår försäljning framöver.  
 
Coronaviruset har medfört att kunder som i dagsläget fortsätter att bota sina patienter med hjälp av 
CoreTherm rapporterar om att en del patienter avbokar sina behandlingar då många av dessa tillhör 
riskgrupper och är oroliga för viruset. Andra kunder har flaggat för att patienter med godartade 
tillstånd för stunden är nedprioriterade varför planerade CoreTherm-behandlingar blir uppskjutna till 
dess att läget bättre kan bedömas. Några av dessa tror att behovet av CoreTherm kommer att vara 
än större i ett senare skede med anledning av att vår metod inte kräver vårdplatser efter 
behandlingen.  
 
Vi har också sett att möten och kongresser inom vårt verksamhetsområde ställs in och/eller skjuts på 
framtiden. Vilka konsekvenser Corona-viruset och de beslut som tas med hänsyn till detta kommer 
att få är svårbedömt i nuläget, eftersom det till stor del bottnar i faktorer utanför vår kontroll. 
Verksamheten fortsätter i övrigt enligt plan. Bolaget har i dagsläget en god likviditet trots det förs det 
initiala diskussioner med ex, hyresvärd, leverantörer med flera för att skjuta på betalningar till dess 
att vi fått en bättre överblick av den uppkomna situationen. Så snart vården och BPH-patienterna 
själva till fullo är redo att starta upp igen med CoreTherm-behandlingar står Bolaget redo att leverera 
till samtliga kliniker. 
 

 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Hans Östlund, VD  
Tel. +46 (0) 70 624 07 40  
E-post: hans.ostlund@prostalund.com  
 
ProstaLund AB (publ) i korthet:  
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför 
innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden 
CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq 
First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även 
att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden 
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Certified Adviser: 
Västra Hamnen Corporate Finance AB 
Telefon: +46 40 200 250 
E-mail: ca@vhcorp.se 

 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 15:00 CET. 
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