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PRESSMEDDELANDE, 2016-03-14 
 

Första handelsdag för Polygiene på Nasdaq First North  
 
Aktierna i Polygiene AB (publ.) tas idag upp för handel på Nasdaq First North. Aktien 
kommer att handlas under kortnamnet POLYG med ISIN-kod SE0007692157.  

Polygiene AB är global marknadsledare i segmentet odörkontroll och levererar en effektiv och 
permanent Stay Fresh-funktion för främst textilier till cirka hundra internationella 
premiumvarumärken. Bolaget är aktivt på en global marknad där Europa, USA och Asien står 
för största delen av omsättningen. 

Marknaden för luktkontroll är växande och funktionen efterfrågas framförallt för kläder och 
utrustning inom Sport och Outdoor. Förutom effektiv odörkontroll gör Polygiene att 
behandlade plagg kan tvättas mer sällan, vilket i sin tur leder till minskad miljöpåverkan. 
Polygiene är bluesign®-godkänd, ett av textilbranschens mest krävande miljögodkännande 
som kontrollerar såväl effektiv resursanvändning som säkerhet för människa och miljö. 
Företaget finns också på OEKO-TEX® lista över godkända produkter. 

”Listningen på First North ska ses som ett naturligt led i Polygienes utveckling och ger oss en 
kvalitetsstämpel. Vi kommer även kunna öka tempot ytterligare i vår marknadsbearbetning”, 
säger Christian von Uthmann, vd på Polygiene.  

Polygiene har uppvisat stark tillväxt och är lönsamt sedan 2013. Bolaget omsatte drygt 50 
miljoner kronor under 2015, vilket betyder att nettoomsättningen ökade med 47 procent i 
förhållande till föregående år. Rörelseresultatet för 2015 blev 5,6 (3,7) miljoner kronor. 
Resultat efter skatt 2015 blev 9,2 (5,4) miljoner kronor. Läs bokslutskommuniké 2015 för mer 
information. 

För pressbilder och mer information ladda ner den kompletta bolagsbeskrivningen 
på polygiene.com/ir. 
 
För ytterligare information kontakta:  
Christian von Uthmann, vd, Polygiene 
Mobil: + 46 (0)70 319 77 21, e-post: cvu@polygiene.com  
 
 
 
Om Polygiene 
Polygiene Odor Control Technology är en världsledande teknologi för luktkontroll. Bolaget är en global leverantör av 
Stay Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, mode och andra material. Vårt skandinaviska ursprung borgar för 
kvaliteten och det miljömässigt hållbara i våra produkter och tjänster. Ett hundratal välkända internationella 
premiumvarumärken som Patagonia, Adidas, Salomon, Peak Performance, Berghaus, Dcore och La Sportiva har valt 
att använda Polygiene i sina produkter. Polygiene, som är baserat i Malmö grundades i januari 2006 genom en 
avknoppning från Perstorp. Företaget listas på Nasdaq First North den 14 mars 2016. Kortnamnet är POLYG och 
Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. 
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