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Q-Mejerierna lanserar drickyoghurt med BioGaias 
hälsobakterier. 

 
 
BioGaia AB har tecknat ett exklusivt avtal med Kavli Holding AS i Norge 
som ger Kavli rättigheter att använda BioGaias patenterade 
hälsobakterie Lactobacillus Reuteri Protectis i mejeriprodukter i Norge. 
Kavli’s dotterbolag Q-Meirierne AS lanserar nu, BioQ-drickyoghurt på 
den norska marknaden.  

”Vi er stolt av å kunne tilby den norske forbruker dryckyoghurt med BioGaia´s 
hälsbakterier. Dagligvarekjedene i Norge har tatt godt i mot BioQ produktene og vi 
tror at det er grunn til å forvente at norske forbrukere vil gjøre det samme. BioGaia og 
Q-Meieriene har, på relativt kort tid, utviklet BioQ og derved blir Q-Meieriene i stand 
til å gi den norske forbruker valgmulighet innenfor dryckyoghurt med hälsbakterier”, 
sier Erik Volden.   

”Kavli är en intressant partner för BioGaia och vi ser fram emot ett långt och 
framgångsrikt samarbete”, säger Peter Rothschild VD BioGaia AB.  
 
Kavli är en 115 år gammal livsmedelskoncern som ägs av en stiftelse; O. Kavli och 
Knut Kavli´s Almennyttige Fond. Stiftelsen är ensamägare av Kavlikoncernen och 
delar av vinsten från företaget går till Kavli-fonden och dess allmännyttiga 
verksamhet. Varje år tilldelas medel för olika projekt inom fondens områden. 
Tilldelningen görs av styrelsen i Kavli-fonden och sker helt oberoende av koncernens 
övriga verksamhet. Kavli tillverkar en stor variation av livsmedelsprodukter som säljs i 
mer än 50 länder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senaste pressmeddelande från BioGaia: 
2008-08-21 BioGaia tecknar avtal med Nestlé Nutrition 
2008-08-20 BioGaia delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008 
2008-07-24 BioGaia täcker den latinamerikanska marknaden samt skriver kontrakt för Schweiz 
 
 

För vidare information:  
Peter Rothschild, VD tel: 08 -555 293 00 
Jan Annwall, vice VD tel: 08-555 293 00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade 
positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har probiotiska, 

hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för 
mindre bolag. 
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