
 

 

Pressmeddelande 

Stockholm 2019-09-19 

UMIDA: Vinner tre upphandlingar på Systembolaget värda 
totalt 6,5 MSEK 

Umida Group AB (publ) har vunnit Systembolagets senaste upphandlingar av mörk rom samt 
vodka. De tre nya produkterna, en ekologisk vodka och två mörka rom-produkter, kommer att 
lanseras i mars samt i november 2020. Totalt estimeras produkterna bidra med ett tillskott på 
minst 6,5 MSEK i nettoomsättning från den svenska marknaden, huvudsakligen under 2020.  

Systembolaget genomförde under augusti-september två upphandlingar av sprit, en för ekologisk 
vodka och en för mörk rom. Trots att man endast eftersökte en produkt per segment lyckades Umida 
Group AB (publ) att inte bara vinna båda upphandlingarna, utan dessutom få en extra order på den 
produkt som kom på andra plats i rom-upphandlingen. Om Systembolaget bedömer att två offererade 
produkter är av tillräckligt hög kvalitet så kan de välja att lansera båda, något som nu alltså medförde 
att Umida vann både första och andra plats i samma upphandling! 

Vinsten i vodkaupphandlingen är för en ekologisk vodka i 350 ml PET-flaska med lansering i mars 
2020. Produkten kommer att kosta 119 kr och Systembolaget uppskattar en volym om 114 000 flaskor 
de första 12 månaderna, vilket innebär en nettoförsäljning på 1,7 MSEK för Umida under samma 
period. Klimatsmarta PET-flaskor växer snabbt i Systembolagets sortiment och den här produkten blir 
den första PET-flaskan i 350 ml-formatet i det stora vodka/brännvins-segmentet. 

Upphandlingen av mörk rom är den andra som Umida vinner efter förra årets vinst bland 54 
konkurrenter och den påföljande mycket framgångsrika lanseringen av Motörhead Premium Dark 
Rum. Segmentet mörk rom fortsätter att utvecklas mycket starkt försäljningsmässigt, både i Sverige 
och internationellt. Umida vann nyligen även det finska alkoholmonopolets upphandling av mörk rom 
och kommer att lansera Motörhead-romen på den finska marknaden i början av 2020.  

Den senaste svenska upphandlingen är för en högre prispunkt, 449 kr i konsumentpris, samt högre 
alkoholhalt, 45%, och är strategiskt mycket intressant eftersom den i och med de båda vinsterna ger 
Umidas hela produktportfölj en mycket stark butiksnärvaro och möjlighet att skapa förutsättningar för 
liknande exportframgångar som för Motörhead Premium Dark Rum. 

Den första produkten, upphandlingsvinnaren, kommer att lanseras i mars 2020 i 700 ml-förpackning 
och med 45 procent alkoholstyrka. Under den inledande 9-månadersperioden som produkten 
garanteras distribution estimerar Systembolaget en försäljning om 17 000 flaskor, motsvarande 2,8 
MSEK i nettoförsäljning för Umida. Den andra produkten lanseras i november 2020 med ett 
engångsinköp från Systembolaget om 12 000 flaskor och en estimerad nettoförsäljning på minst 2,0 
MSEK för Umida. 

”Jag är stolt och imponerad över att vårt team ännu en gång visar att vi är ett av Sveriges bästa 
spritföretag. Konkurrensen i dessa upphandlingar är stenhård och vi slåss mot globala företag som 
Altia, Pernod Ricard och Diageo. Efter succén med Motörhead Premium Dark Rum är det 
tillfredställande att veta att vår romkvalitet återigen är i toppklass. Av de 30-tal produkter som 
provades av Systembygget hade vi de två bästa. Ett enormt starkt resultat! Vår målsättning är att alltid 
erbjuda konsumenter högkvalitativa produkter och detta är ännu ett bevis på att vi når vårt mål. Nu 
börjar arbetet med att bygga lanseringsplaner för dessa tre produkter och säkerställa att vi med råge 
överträffa Systembolagets försäljningsprognos. Med lanseringen av Motörhead Premium Dark Rum 



 

 

färskt i minne vet vi att med rätt varumärke och strategi kan vi kraftigt överleverera mot de initiala 
volymestimaten. Motörhead Premium Dark Rum nådde Systembolagets volymestimat på knappa 2 
månader. Offertvinster har varit och kommer även framöver att vara viktiga för att vi ska nå våra 
tillväxtmål. Dessa offertvinster borgar också för en god start på 2020.” säger Filip Lundquist, head of 
sales and marketing på Umida Group AB (publ).   

 

För ytterligare information, kontakta: 

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ) 

Telefon: +46 (0)70 663 72 72 

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 19 september 2019. 


