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MedicaNatumin AB (publ) fullföljer transaktionen 
med Humble Group AB (publ)
MedicaNatumin AB (publ) har fullföljt transaktionen med Humble Group AB (publ) som 
offentliggjordes den 29 mars 2022.

Transaktionen innebär att MedicaNatumin till Humble Group överlåter hela verksamheten i den 
koncern där MedicaNatumin varit moderbolag. Villkoren för transaktionen har nu blivit uppfyllda 
eller eftergetts och transaktionen har därefter slutförts med omedelbart tillträde.

Om MedicaNatumin och Humble Group

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på 
innovativa ingredienser och gedigen forskning. MedicaNatumins ledande varumärken inom 
kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter 
säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även 
distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den 
norska marknaden. Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i 
Tønsberg.

Om Humble Group
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av 
konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten 
foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande 
av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. 
Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande 
marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och 
konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hencz, VD
peter.hencz@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-06 13:00 CEST.
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