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Mathems kunder kan välja Veg of Lunds växtbaserade dryck 
DUG® 
 
Från september månad kommer Mathem, Sveriges ledande matbutik på nätet, att 
erbjuda DUG® till sina kunder.  
 
”Mathem är ledande i Sverige på e-handel av dagligvaror med hemleverans och blir därmed en 
viktig kanal i pågående lansering av DUG. Lanseringen i Sverige inleddes i slutet av maj och på kort 
tid har vi mött stort intresse och fått flera positiva recensioner som gör att vi ser goda möjligheter 
att nå ut till breda kundgrupper”, kommenterar Cecilia Lindwall, VD för Veg of Lund.  
 
”Med vår tjänst förenklar vi människors vardag och ger dem friheten att leva mer. Mathem har ökat 
markant under det senaste året från en omsättning på 1,6 miljarder till 2,3 miljarder kronor, och 
detta har drivits av både nya konsumtionsmönster samt en mycket hög kundnöjdhet. Att erbjuda 
våra kunder ett bra sortiment inom växtbaserade livsmedel vet vi bidrar till kundnöjdheten, och det 
är dessutom en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Här blir därför DUG ett mycket välkommet 
inslag, säger Anna Lindén, kategorichef på Mathem.   
 
Efter en uppmuntrande lanseringsstart har Veg of Lund fått förfrågningar från fler livsmedelskedjor 
om möjligheterna för dem att sälja DUG, såväl i Sverige som andra länder. Även medier i flera 
länder har uppmärksammat lanseringen av DUG och det ökande intresset för växtbaserade 
livsmedel.  
 
”Veg of Lund är ett bolag som bygger på patent och produkter som är bra för planeten. DUG är en 
viktig lansering som sker nu, men det är bara början. Allt baseras på potatis och de oändliga 
möjligheter den ger”, säger Cecilia Lindwall, VD för Veg of Lund. 
 
Mer information om DUG och aktuella försäljningsställen finns på dugdrinks.com. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Veg of Lund AB 
Cecilia Lindwall (VD) 
Telefon: 0765 014 809 
E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se 
 
 
Om Veg of Lund 
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och 
hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för 
att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. 
Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena 
DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker 
VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser 
och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se. 
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