
Swedol vinner upphandling av arbetskläder
I hård konkurrens med de bästa leverantörerna i Sverige och internationellt har Swedol vunnit upphandlingen avseende personliga
skyddskläder till SAS. SAS valde Swedols egna varumärke Gesto när de skulle utrusta sin personal med funktionella arbetskläder.

Till SAS tekniska personal inom samtliga enheter i Norden, ca 6 400 medarbetare, kommer Swedol att leverera personlig skyddsutrustning,
det vill säga byxor, jackor, tröjor och underställ. De första leveranserna sker under november 2015 och fortgår därefter under avtalets två år
med option på ett tredje.

Svenska varumärken inom kläder ligger långt fram i Europa gällande kvalitet samt funktion. Sedan två år erbjuder Swedol innovativa plagg
för yrkesverksamma män och kvinnor med höga krav på funktionalitet och personligt skydd. Gestos stretchbyxor är funktionsmässigt unika
inom arbetskläder då de förutom funktion och skydd även erbjuder hög komfort för sina användare.

"Vi vann för att vi erbjöd plagg av hög kvalitet som skapar bättre arbetsförhållanden och stolta medarbetare. Bra utförande och material
innebär längre livslängd vilket är ett plus i alla perspektiv, inte minst ur hållbarhetssynpunkt. Vi är stolta över att få samarbeta med SAS",
säger Clein Johansson Ullenvik VD och Koncernchef för Swedol.

”I upphandlingen testades flera olika arbetskläder, det vi föll för var Gestos arbetskläder där valda delar av arbetsbyxorna är utformade i
strech vilket skapar hög funktionalitet och komfort för våra medarbetare”, säger Ole JW Opheim, Manager administration operation and
support hos SAS.

Ytterligare en bidragande orsak till att Gesto vann upphandlingen är att Swedol har en organisation som klarar av att handskas med kunder
i denna storlek. Swedol kunde även erbjuda en skräddarsydd webbportal till SAS i tre olika länder som medger attestförfarande och
internorders mellan flygplatser och depåer.

"Det är glädjande att intresset är så stort för Gesto från kunder med höga krav på kvalitet, säkerhet och funktion", avslutar Clein
Johansson Ullenvik.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, VD Swedol, Tel: 46 8 742 47 20, Mob: 46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se
Rikard Vedin, Category-Segment Manager för Gesto hos Swedol, Tel: 46 8 742 47 11, Mob: 46 70 605 30 48, rikard,vedin@swedol.se

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare
effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och
verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 48 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ  Stockholms Mid
Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas
för offentliggörande den 11 november 2015 klockan 08.30.


