
Preem skapar kort- og drivmedelssamarbeid i Norge

Preem tegner samarbeidsavtale med YX Norge for kortkunder. Såifakort has access to approximately 150 new fuel plants in Norway.

Under første kvartal 2017 kommer såifakunder å kunne bruke sine drivstofkort for innkjøp også på YX Trucks stasjoner i Norge. Samtidigt kan norske YX
Truck-kunder bruke sine drivmiddelkort på Preems stasjoner og på Såifas fabrikker i Sverige.

Det nye samarbeidet omfatter også en introduksjon av drivstoff Preem Evolution Diesel på den norske markedet. Målet is to offer a propellant with about 20
percent renewable content and is expected to reduce fossil carbon dioxide emissions in Norway by about 60,000 tonnes over a year compared to a
standard diesel.

- Vi har mange kortkunder som kjører i Norge og vice versa for våre norske samarbeidskolleger, so this cooperation favors everyone. Att vi nå sammen kan
også tilby Preem Evolution Diesel i Norge gjør samarbeidet enda mer positivt, sier Petter Holland, administrerende direktør i Preem AB.

- Vi vil være med og bidra til å redusere utslipp av CO2 i Norge ved å tilby effektive, langsiktige og holdbare løsninger. Vi er derfor glade for samarbeidet med
Preem, som gjør at vi kan tilby våre kunder et drivmiddel med ca 20 prosent nyskapende innhold og redusert CO2 utslipp, sier Vegar Kulset,
administrerende direktør på Uno-X Gruppen AS.

Fakta Preem Evolution Diesel i Norge
Manufactures on Preems Swedish refineries and marketed and sold in Norway by YX Norway. Målet er at Preem Evolution Diesel i Norge skal ha ca 20
prosent fornybart innhold. Det betyr at hver femte mil som kjører blir fossilfri. Dieseln can be used for all diesel vehicles and blends with all other diesel and
reduces carbon dioxide emissions by 17 percent compared to a standard diesel.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 
Ketil Thorsen, landssjef for Preem Norge, +47 92 20 20 08 
Niclas Brantingson, presschef Preem, +46 70 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se
Preems pressetelefon, + 46 70 450 10 01

Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Vår visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i
Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje hvert år. Vår virksomhet består av produksjon, salg, distribusjon samt trading og varesalg. Vi foredler og
selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige. Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. Vi har også et riksdekkende servicenett
med 570 tanksteder for privat og yrkestrafikk. Preem AB har om lag 1 400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2016 hadde Preem en omsetning på 56 milliarder SEK.


