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ICA Sverige centrallistar Veg of Lunds växtbaserade dryck 
DUG® 
 
Sveriges största grossist med inriktning på livsmedel, ICA, har beslutat att erbjuda 
potatisdrycken DUG® i sitt nationella sortiment. I slutet av september finns DUG på 
butikshyllorna. 
 
ICA Sverige har cirka 1 300 butiker och är därmed landets ledande dagligvaruaktör. Samtliga ICA-
butiker kommer att kunna beställa Veg of Lunds växtbaserade potatisdryck DUG® genom ICA:s 
centrala inköpsfunktion.  
 
De fristående ICA-handlarna äger och driver butikerna själva, men har avtal med ICA Sverige om 
bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling. 
Varuutbudet är en viktig del i butikernas egen marknadsföring och är också ett verktyg att möta 
efterfrågan från de viktigaste kundgrupperna.  
 
”Det glädjande att vi ser intresse från såväl ICA som andra stora svenska livsmedelskedjor. Sverige 
är vår hemmamarknad och vi avser att förstärka vår organisation för att kunna ta en ledande 
position bland största produkterna inom växtbaserade drycker. Det ligger ett gediget arbete bakom 
lanseringen och jag är mycket glad över att snart kunna erbjuda superhållbara DUG Original och 
DUG Barista för alla ICA:s kunder runt om i landet”, säger Cecilia Lindwall, VD för Veg of Lund.  
 
”Försäljningen i de butiker som tog in DUG i maj visar att kunderna återkommer och det ger oss 
goda förhoppningar om att DUG fortsättningsvis får en plats i konsumenternas medvetande och på 
deras matbord. Från och med nästa vecka kan alla ICA-butiker beställa DUG genom den central 
inköpsfunktionen”, säger John Seaton, försäljningschef Veg of Lund. 
 
 
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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