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Polygiene sluter avtal med Yonex, global tillverkare av 
sportartiklar 
 
Yonex co., Ltd, världsledande tillverkare av golf-, tennis- och badmintonutrustning samt 
sportkläder, har slutit avtal med Polygiene om att använda Polygiene Stays Fresh Technology i sina 
produkter. 

Det japanska företaget grundades 1946 och har genom åren byggt en stark global närvaro. 

”Polygiene ser med tillförsikt fram emot att samarbeta med detta starka och välkända varumärke. Vi ser stora 
möjligheter att Polygiene Stays Fresh Technology kommer att finnas i en stor andel av befintliga och framtida 
produkter från Yonex Group”, säger Ulrika Björk, CEO Polygiene. 

Yonex corporate website: 
http://www.yonex.co.jp/company/en/about/trademark/  

Yonex product website: 
http://yonex.com  

Om Yonex 
Idag är Yonex ett framgångsrikt globalt företag med huvudkvarter i Tokyo, Japan. De dotterbolag som ansvarar 
för affärerna världen över finns i USA, UK, Tyskland, Kanada, Taiwan, Indien och Kina. Yonex drivs fortfarande 
med målet att producera de mest tekniskt avancerade sportutrustningar som gör att spelare, både amatörer 
och professionella, kan spela på en högre nivå. Yonex är listat på Tokyo Stock Exchange Second Section Index. 

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News: 
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/ 

För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com eller kontakta:  
Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com  
Ulrika Björk, VD, Mobil: +46 (0) 70 921 12 75, e-post: ubj@polygiene.com  
 
 
 
Om Polygiene  
Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stays Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, mode och andra material med 
målet att användare ska känna sig fräscha. Företagets skandinaviska ursprung borgar för kvaliteten och det miljömässigt hållbara i dess 
produkter och tjänster. O�ver 140 internationella premium-varumärken har valt att använda Polygiene Stays Fresh Technology i sina 
produkter. Bolaget grundades 2006 och är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Advisor. 
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