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Nyhet 
Lund den 23 november, 2018 
 
Enzymatica sluter ytterligare avtal i Asien med Evergreen för Hong Kong & Macau 
 
Enzymatica har ingått ett distributionsavtal med health care-företaget Evergreen Health Ltd för 
marknadsföring och försäljning av ColdZyme® Munspray i Hong Kong & Macau. Det är det andra 
landet efter Japan i Enzymaticas expansion i Asien. Produkten förväntas att börja säljas under 
2019.  
 
Evergreen Health Ltd ingår i företaget Meiriki, som utvecklar och säljer olika typer av kosttillskott för 
marknaden i Hong Kong och Macau. Meiriki grundades 1997 och har cirka 95 anställda. Företaget 
säljer bland annat produkter för syn-, led- och hjärtbesvär samt stärkande av immunförsvaret och är 
även distributör för andra svenska life science-företag.  Meiriki har ensamrätt till hela apotekskedjan 
Watsons sortiment, en av världens största apotekskedjor. Meiriki har fått många utmärkelser under 
åren för sina produkter som ”Best seller of Eye, Brain and Joint Health Product by Watsons for 14 
consecutive years (2003-2016)”, men även för sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility). 
 

- Vi är väldigt glada över att ha slutit avtal med Evergreen Health Ltd, som är en väletablerad 
Hong Kong-distributör. Genom apotekskedjan Watsons kanaler kan vi nå ut med ColdZyme i 
över 180 butiker med cirka 2 000 anställda, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica. 
 

- Vi ser väldigt positivt på ColdZyme’s potential på vår marknad. Vi får nu tillgång till en 
produkt som angriper orsaken till förkylning och har nått stora framgångar på andra 
marknader, säger Joanne Cheung, Managing Director, Meiriki Company Limited. 
 

Evergreen påbörjar nu registreringsprocessen för ColdZyme och planerar att lansera produkten i 
Hong Kong & Macau under 2019. Bolaget kommer att genomföra en omfattande marknadsföring av 
ColdZyme för introduktionen på marknaden i Hong Kong & Macau. 
 
Förkylningsmarknaden i Hong Kong & Macau beräknas uppgå till 300 MSEK och växer med 1 procent 
årligen. On-line-handeln utgör ett alltmer växande segment. Idag utgörs främst produktsortimentet 
av nasalsprejer, hostmediciner, halstabletter, slemlösande preparat och värktabletter. 
 
För mer information, kontakta: 
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB  
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com     
 
Om Enzymatica AB 
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot 
infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar 
marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och 
kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att 
fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska 
marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First 
North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.  
 
Certified Adviser är Erik Penser Bank. 
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