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Veg of Lund breddar sitt samarbete med Europas ledande 
varumärke inom den snabbväxande padelsporten 
 
Förra året fördubblades antalet padelspelare i Sverige, till omkring 14 000. Svenska 

Padelförbundet ser en fortsatt explosionsartad tillväxt och antalet licensierade 

padelspelare ökade med 23 procent under 2019. Veg of Lund breddar nu sitt 

samarbete med sporten och tecknar avtal med Bullpadel, det ledande varumärket 

inom padelprodukter. 

 

Veg of Lund har sedan tidigare ett samarbete med Stefan Thunell, regionansvarig syd för 

juniorlandslaget 2019 i padel samt mångårig tränare och ambassadör för det ledande varumärket 

Bullpadel. Detta kompletteras nu genom att spelare, tränare och ambassadörer för Bullpadel 

kommer att medverka till att introducera varumärkena Veg of Lund samt My Foodie® genom sina 

nätverk i Sverige och Spanien. 

 

”Padel är sport som ligger helt rätt i Veg of Lunds grundvärderingar kring hälsa och nyttiga 

livsmedel med lågt klimatavtryck”, säger Veg of Lunds marknads- och försäljningschef Roy 

Giordano. ”Vi kommer att arbeta nära tillsammans med många av Sveriges bästa spelare och 

tillsammans ska vi se till att Sverige behåller en ledande position inom sporten. Att sporten har en 

stor plats i många motionärers vardag bekräftas av att Sveriges Television nyligen visade 

direktsända matcher.” 

 

”Vi är mycket glada för att Veg of Lund vill vara med och bidra till att vi kan utveckla padelsporten. 

Deras växtbaserade smoothie ger ett snabbt, gott och bra energitillskott som passar alla spelare”, 

säger Tomas Ripstrand, VD och grundare av Padel Expansion Group AB och ansvarig för Bullpadel 

Sverige. 

 

I början av 2018 fanns ett fyrtiotal banor i Sverige, vid senaste årsskiftet över tusen banor och 

antalet ökar fortsatt. Intresset kommer troligen att ta ännu ett steg med stortävlingen Swedish Padel 

Open som är planerad att arrangeras i Malmö den 4–8 november 2020. 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Veg of Lund AB 
Thomas Olander (VD) 
Telefon: 070-935 98 63 
E-post: thomasolander@vegoflund.se 
 
 
Om Veg of Lund 
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. 
Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion 
bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, 
vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 
2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs 
mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan 
kontaktas via telefon 08-684 211 10 eller mejl adviser@eminova.se. 
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