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Swedencare AB (publ) säkerställer viktigaste 
produktionsmarknaden genom exklusiva 
rättigheter för inköp av råmaterial till 
dentalprodukter för Europa
Swedencare AB (publ) har genom ett nytt avtal fram till 2025 säkrat ensamrätten i Europa för det 
unika råmaterialet till Swedencares viktigaste produktlinje ProDen PlaqueOff®. Avtalet garanterar 
även tillräckliga volymer för att kunna tillfredsställa den kraftigt ökande efterfrågan för våra 
nuvarande och kommande produkter inom produktlinjen.

”Vi har nu säkerställt med detta avtal, tillsammans med avtalet för den nordamerikanska marknaden 
som vi offentliggjorde i förra veckan, exklusiva råvarurättigheter till våra produktionsmarknaderna för 
vår huvudprodukt ProDen PlaqueOff®. På Irland har vi vår egen anläggning där vi producerar ProDen 
PlaqueOff® för Europa samt hela världen utanför USA och vi är väldigt nöjda att nu ha säkerställt ett 
exklusivt samarbete för framtiden.” Säger Håkan Lagerberg, VD i Swedencare.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se
 
Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, producerar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och 
snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer 
ProDen PlaqueOff®, Stratford och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder via ett globalt 
distributionsnät omfattande tio egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, 
Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares 
omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget 
har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning. 

http://www.swedencare.se/
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