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QleanAir tillkännager en stor förnyelseorder från den 
finska fängelsesektorn
QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager en 
stor förnyelseorder från Brottpåföljdsmyndigheten i Finland. Ordern har ett uppskattat värde på 150 
TEUR och görs på uppdrag av de slutna fängelserna i Finland.

QleanAir har varit leverantör åt den finska Brottpåföljdsmyndigheten sedan 2014 när gäller lösningar  
för att rena tobaksrök. Den nya ordern avser de slutna fängelserna i Finland och består till större 
delen av förnyade kontrakt men även av nya kontrakt. Kontraktet är skrivet från kvartal tre om 12 
månader med möjlighet till förlängning i två år och har ett uppskattat ordervärde på 150 TEUR per år.

– “Den här ordern är ett bevis på det värde som vi levererar i de finska fängelserna. Våra lösningar 
skapar en säker, luktfri och hälsosam miljö för personal och intagna icke-rökare”, säger Kurt 
Granholm, account manager för QleanAir Finland.

Upphandlingarna från Brottpåföljdsmyndigheten i Finland har varit starkt konkurrensutsatt genom 
åren men i årets upphandling var QleanAir ensam leverantör på grund av de högt ställda kraven. 
QleanAir levererar även luftreningslösningar till slutenvården och öppna fängelser över hela Finland.

- ”I mer än 20 år har Kurt Granholm hjälpt våra kunder att skapa en hälsosammare miljö för sina 
anställda i Finland. Kurt är en av våra stora förebilder på QleanAir”, säger Christina Lindstedt, CEO på 
QleanAir.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Christina Lindstedt, VD
E-post   christina.lindstedt@qleanair.com
Mobil +46 70 677 28 77

Om QleanAir

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening av 
inomhusmiljöer. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett 
fullserviceerbjudande. QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och 
recirkulerar inomhusluft. Bolaget har över 11 000 installerade enheter hos över 3 000 kunder inom 
marknaderna för EMEA, APAC och Americas. För helåret 2021 hade QleanAir en nettoomsättning om 
450 Mkr och justerad rörelsemarginal uppgick till 18,5 procent. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna i 
Sverige och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn QAIR. FNCA 
Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. Se mer information på hemsidan qleanair.com.
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