
OrganoWood ingår distributionsavtal med Osmo Baltic för den
baltiska marknaden
OrganoClicks dotterbolag OrganoWood har ingått ett försäljnings- och distributionsavtal med Osmo Baltic B.V. för de baltiska länderna
(Estland, Lettland och Litauen). Avtalet avser försäljning och distribution av både OrganoWoods virkesprodukter samt dess
träskyddsprodukter för ytbehandling av trä.

OrganoWood finns idag etablerad via egna säljbolag i Sverige och Norge och är representerade av distributörer för virke i Finland, Danmark, Tyskland och
Storbritannien. OrganoWoods ytbehandlingsprodukter säljs via distributörer i Sverige, Finland, Danmark, Beneluxländerna och Storbritannien. Försäljning
via distributör i de baltiska länderna är i linje med OrganoWoods strategi och är ett ytterligare steg i OrganoWoods internationella expansion. 

Osmo Baltiv är en väletablerad distributör av träprodukter och träbehandlingsprodukter med säljkontor i alla tre baltiska stater. Även fast den baltikum är en
relativt liten region har de en stark träindustri med ett stort antal företag som tillverkar både trähus och andra träprodukter.

-          "Vi är mycket noga vid val av distributörer internationellt. De är viktiga samarbetspartners för oss och en viktig pusselbit i vår internationella
expansion. Vi ser verkligen fram emot att se vad Osmo Baltic kan bidra med till denna expansion, speciellt mot den den starka baltiska träindustrin,” säger
Jens Hamlin, VD OrganoWood AB.

Avtalet med Osmo Baltic är ett femårigt exklusivt avtal med krav på vissa årliga minimivolymer för att exklusiviteten ska fortsätta gälla.

………………………………………………………………………………………………………..

För mer information, vänligen kontakta: 

Jens Hamlin, VD OrganoWood, Telefon: +46 72 250 21 79, Email: jens.hamlin@organowood.com

………………………………………………………………………………………………………..

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter
baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och
fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood®
(genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges
lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation,
och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för
"Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks
Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 kl. 16:50.


