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Candles Scandinavia AB (Publ) får order på 5 Mkr 
från Taiwan

Candles Scandinavia har mottagit en order på 5 Mkr från en befintlig kund i Taiwan gällande 
100% naturliga och miljövänliga doftljus samt rumsdofter. Produkterna kommer att säljas i 
Sydostasien och profileras som miljöljus i premiumkvalitet med svensk design.

Marknaden för miljövänliga doftljus tillverkade på 100% naturligt och vegetabiliskt vax i 
premiumkvalitet fortsätter att växa och Candles Scandinavia tar marknadsandelar i rask fart. Att 
både återförsäljare men även konsumenter i högre utsträckning vill se mer hållbara doftljus är 
numera ett faktum. Historisk sett har ljus tillverkats i väldigt hög grad av den petroleumbaserade 
råvaran paraffin medan Candles Scandinavia, tack vare egenutvecklad teknologi och recept, 
tillverkar sina doftljus baserat på 100% vegetabiliska råvaror som i huvudsak består av rapsolja. 
Candles Scandinavia är redan en av de största spelarna på den nordiska doftljusmarkanden, men 
med stora ambitioner att ta steget ut i världen med främsta fokus på den europeiska marknaden. 
Bland kunderna syns miljömedvetna varumärken såsom Rituals, H&M, Kicks, Åhléns mfl och 
kundlistan växer ständigt.

”Det är glädjande att vår kund är så pass nöjd med försäljningen av de ljus och rumsdofter vi 
tidigare levererat till dem, varpå de nu lägger en betydligt större order hos oss. Produkterna 
kommer primärt att säljas i Taiwan och det är tydligt att hållbarhet numera är en viktig fråga för 
konsumenter i hela världen. Det faktum att vi kan tillverka 100% naturliga doftljus i premiumkvalitet 
har varit en avgörande faktor för valet av oss som leverantör enligt kunden”, säger Viktor Garmiani, 
VD.

Bolaget, som noterades på Nasdaq First North den 8 november 2021, verkar på en marknad som 
enbart i Europa uppskattas till ett värde om ca 24 Mdr kr och där Candles Scandinavias 
marknadsandel fortsatt är mycket låg, under 1%. Samtidigt ser bolaget mycket stora möjligheter till 
tillväxt samt att kunna ta marknadsandelar. Därför har investeringar i ny fabrik, nya maskiner, en 
större organisation, IT, R&D med mera genomförts, i syfte att fortsatt växa med snabb takt samt att 
ta tillvara på den ledande marknadspositionen för 100% naturliga ljus. Inflytt till den nya fabriken 
beräknas ske under år 2023, men bolaget planerar för en mjuk övergång från nuvarande 
produktionsfacilitet till den nya fabriken. Detta genom parallelldrift under ett antal månader av 
båda fabrikerna, där nya maskiner installeras i nya fabriken som driftstartas samtidigt som befintlig 
fabrik kommer att fortsatt hållas i drift under en övergångsperiod om några månader.
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Kontakter

Viktor Garmiani
VD
+46 (0) 73 519 39 99
viktor.garmiani@candles.se

Martin Fredell
CFO
+46 (0) 76 110 31 00
martin.fredell@candles.se

Om Candles Scandinavia

Candles Scandinavia AB (publ), med kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Rituals med flera, är idag en 
ledande europeisk leverantör av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt 
nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps. Bolaget erbjuder ett hållbart och miljövänligt 
alternativ till den annars paraffindominerade ljusmarknaden där råvaran utvinns av fossilt bränsle. 
Bolagets styrka ligger främst i en kostnadseffektiv metod för storskalig produktion av 
kundanpassade doftljus, helt av naturligt och miljövänligt vax.

Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla 
dess verksamhet och produkter. Kundanpassning till hög grad i kombination med erbjudandet om 
ett hållbart alternativ har visat sig vara en stor konkurrensfördel på marknaden. Detta har resulterat 
i en genomsnittlig tillväxttakt på 50% årligen de senaste tre åren. Den starka efterfrågan i 
kombination med fortsatta investeringar i produktionskapacitet medför att bolaget förväntar sig 
kraftig tillväxttakt även framöver.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, telefon: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se
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