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Apotea och Delitea öppnar för Veg of Lunds växtbaserade 
dryck DUG® 
 
Från september erbjuder nätapoteket apotea.se och delitea.se, en dagligvarubutik på 
nätet, DUG® till sina kunder.  
 
”apotea.se och delitea.se 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.  
 
Apoteas och Deliteas mål och vision är att förenkla och inspirera kundernas vardag för ett 
hälsosammare och godare liv. Under 2020 uppgick försäljningen till omkring fyra miljarder kronor.  
 
”Vår tillväxt drivs av underliggande trender, nya konsumtionsmönster samt en mycket hög 
kundnöjdhet. De växtbaserade livsmedlen är absolut en kategori som växer snabbt hos oss”, säger 
Michael Gegerfeldt, VD Delitea. 
 
DUG är en komplett växtbaserad dryck som uppskattas av alla konsumenter som letar veganska, 
allergenfria och hälsosamma alternativ till mjölk, och dessutom har lågt klimatavtryck. 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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