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Pressmeddelande 

26 juli, 2018 

Swedish Match har träffat överenskommelse om att förvärva en 
majoritetspost i Gotlands Snus AB  
Swedish Match har idag träffat en överenskommelse om att förvärva en majoritetspost i Gotlands Snus 
AB, ett privatägt svenskt företag lokaliserat i Romakloster på Gotland. 

Gotlandssnus grundades 2002 och har en årsomsättning om ca 50 MSEK. Företaget utvecklar, producerar och 
säljer både snus och nikotinfria produkter, och har försäljning i Sverige, USA, Asien och delar av Europa. 
Gotlandssnus produkter säljs under populära varumärken såsom Jakobsson’s snus och Qvitt (nikotin- och 
tobaksfria portionsprodukter). Företaget producerar ungefär 4 miljoner dosor per år, har ca 40 anställda, och är 
lokaliserat i Romakloster, i hjärtat av Gotland. 

Lars Dahlgren, VD och koncernchef för Swedish Match kommenterar: “Under grundaren Henrik Jacobsson’s 
ledning har Gotlandssnus genom en tydlig gotländsk identitet och en portfölj av högkvalitativa premiumprodukter 
lyckats växa sin marknadsposition. Vi ser fram emot att tillsammans med Henrik och resten av Gotlandssnus 
personal fortsätta utveckla verksamheten på Gotland. Gotlandssnus är ett perfekt komplement till vår nuvarande 
affär och kommer att ge ett ytterligare djup till våra erbjudanden.” 

I en kommentar till transaktionen säger grundaren Henrik Jacobsson: ”Vi är mycket glada att nu ha en partner 
som Swedish Match, och ser fram emot att fortsätta växa med våra produkter, tillverkade på Gotland, för både 
snusälskare och de som föredrar tobaks- och nikotinfria alternativ.”  

Henrik Jacobsson kommer att fortsätta i sin roll som VD för Gotlandssnus och kommer också att kvarstå som 
minoritetsaktieägare i Gotlandssnus. Transaktionen planeras slutföras den 22 augusti.  

Detaljer kring förvärvspriset har inte offentliggjorts. 

__________ 

Kontakter: 

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer 
Kontor 08 658 0441 

Thomas Hayes, Senior Vice President och Chief Financial Officer 
Kontor 08 658 0108 

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability 
Kontor 08 658 0173 
 
___________ 
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Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom 
produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och 
försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 12 142 MSEK under 
tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2018. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). 

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, 
Fiat Lux och Cricket. 
___________ 

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm 
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200 
Organisationsnummer: 556015-0756 
www.swedishmatch.com 

http://www.swedishmatch.com/
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