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Nasco, brittisk livsmedelsgrossist med fokus på 
Mellanöstern och Medelhavsregionen, väljer DUG® 
 
Veg of Lund har tecknat avtal med den brittiska livsmedelsgrossisten Nasco, för 
försäljning och distribution av DUG® till Nascos kunder i över 60 länder.  
 
Veg of Lund har idag tecknat avtal med Nasco (UK) Ltd avseende försäljning och distribution av 
Veg of Lunds växtbaserade dryck DUG med start i början av 2022. 
 
”Nasco är en väletablerad grossist med ett brett nätverk av återförsäljare i Mellanöstern, Västafrika 
och i europeiska länder kring Medelhavet. Deras sortiment innehåller produkter från flera av de 
största internationella livsmedelstillverkarna och DUG kommer att få ett bra stöd genom Nascos 
erfarna säljpersonal”, säger Cecilia Lindwall, VD för Veg of Lund.  
 
”Jag ser fram mot att arbeta tillsammans med Nasco, en viktig del av inköpssamarbetet inom 
National Buying Consortium, för att utveckla vår affär i Storbritannien och andra marknader. Nasco 
har en energi som jag förväntar mig ska lägga grunden for gemensamma framgångar de kommande 
månaderna och åren,” säger Graham Stonadge, försäljningschef i Storbritannien. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Veg of Lund AB 
Cecilia Lindwall (VD) 
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 är 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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