Karolinska Developments portföljbolag OssDsign tecknar avtal med

framstående franskt sjukhusnätverk

STOCKHOLM, SVERIGE 23 mars 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsign har tecknat avtal för att leverera OssDsign
Cranial PSI till Frankrikes största sjukhusnätverk, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (APHP).
OssDsign tecknade under andra halvåret 2021 tre stora gruppinköpsavtal på den amerikanska
marknaden och har sedan tidigare flera etablerade kontrakt på den franska marknaden. Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) är ett världsberömt franskt universitetssjukhusnätverk som årligen
erbjuder cirka 8,3 miljoner människor vård. Nätverket innefattar dessutom ett antal prestigefyllda kliniska
forskningsinstitutioner och står för mer än 10 % av marknaden för skalloperationer i Frankrike. OssDsign
har efter en upphandling valts ut som en av två leverantörer till AP-HP och bolaget kommer att leverera
sitt innovativa kranialimplantat från den 1 april 2022 till den 31 oktober 2025.
"OssDsign visar återigen att de är en eftertraktad leverantör till världens ledande kirurger. Bolaget har den
senaste tiden tecknat flera stora avtal i USA och det är glädjande att se liknande framgångar i Frankrike
som är en viktig del av den europeiska marknaden. Det finns en stor potential i OssDsigns regenerativa
benersättningsprodukter och varje nytt avtal är ett erkännande av deras unika produktportfölj”, säger
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.
Karolinska Developments samlade ägande i OssDsign, inklusive indirekt innehav via KCIF Co-Investment
Fund, uppgår till 10,4%.
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Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science.
Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla
bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för
patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och
andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna
ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är
specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna
managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa
behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska
tillstånd.
Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom
företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.
För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

