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Nasdaq First North-listade Frill Holding AB har i dag ingått ett exklusivt distributionsavtal för 
försäljning och marknadsföring av italienska Bacoccolis produkter i Norden. Avtalet som 
breddar Frills produktportfölj innebär exklusiv rätt till försäljning av Bacoccolis 
produktportfölj i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Avtalet är femårigt och 
förlängs därefter med ett år i taget. 
 
I Bacoccolis portfölj finns flera produkter som kommer lanseras under året. I 
produktsortimentet ingår kallpressad extra jungfruolivolja av högsta kvalitet direkt framställd 
av olivbönder i Umbrien, Italien. Utöver detta planeras även lansering av högkvalitativ pasta, 
choklad och konserverad tryffel. Alla Bacoccolis produkter kommer från Umbrien, där den 
svenska familjen Bacoccoli bor och verkar.  
 
”Vi tar nu ett ytterligare steg i vår kommunicerade strategi som handlar om att bredda vår 
produktportfölj och skapa värde genom både organisk tillväxt och förvärv. Det exklusiva 
avtalet med Bacoccolis har en mycket god kommersiell potential. Produkterna kompletterar 
vår produktportfölj mycket väl och flera nya lanseringar av Bacoccolis produkter närmaste året 
skapar förutsättningar för framgångar i Norden”, säger Peter Blom, styrelseordförande för Frill 
Holding, och fortsätter:  
”Bacoccolis produkter är fantastiska och trots den hantverksmässiga kvalitén har man säkrat 
en hög och tillförlitlig produktionskapacitet.”    
                                                                                                                                            
Lansering av produkterna förväntas ske under andra kvartalet och kommer säljas i 
dagligvaruhandeln, saluhallar, delikatessbutiker, restauranger och direkt till konsumenter via 
E-handel. Marknaden för högkvalitativa produkter från Italien är intressant och det finns en 
stor efterfrågan av dessa produkter i Norden. 
 
”Samarbetet med ett hungrigt företag som Frill har känts naturligt från första kontakten. För 
oss började allt med att få dela med oss av något speciellt till Sverige. Samarbetet med Frill 
möjliggör detta på en ny nivå”, säger Tomas Bacoccoli, som driver verksamheten 
tillsammans med sin hustru Elin. 
 
Till sommaren debuterar dessutom Tomas Bacoccoli som författare i Sverige med boken ”En 
bastu i Umbrien” (förlag Kaunitz-Olsson).  
”Elin och jag har jobbat i sju år med olika projekt här nere i Italien. Att flera saker nu händer 
samtidigt är en slump. Men det känns helt rätt.” 
 
 

  



Om Frill Holding AB 
Frill Holding AB är ett innovativt företag som har utvecklat en unik food tech-plattform för 
utveckling av produkter inom Functional foods. Genom organisk tillväxt och förvärvsstrategi 
ska bolaget bli ett ledande företag inom Functional foods i Norden och bidra till bättre hälsa 
och livskvalitet. Bolagets första produkter är Frill, ett genuint hälsosamt mellanmål gjort på 
frukt, bär och grönsaker, Add Ice Cream, en hälsosam glass som levererar funktionella fördelar 
som proteiner och vitaminer samt Bezzt of Nature, hälsosamma och funktionella produkter 
baserade på honung, kostfibrer, alger och havre. Frill Holding skapar nyttiga kostalternativ 
baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd och hälsosam kost till konsumenterna. 
 
Frill Holding-koncernen består av fem bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill 
Ltd. (UK), Frill Inc. (USA) och Bezzt AB. 
 
Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 
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