
LifeClean Desinfektion upphandlad till
samtliga statliga sjukhus i Saudiarabien
LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolagets saudiarabiska
partner Global Innovate Trading, efter en offentlig nationell upphandling, tecknat
ramavtal med NUPCO, Saudiarabiens centraliserade organ för offentlig
upphandling av hälso- och sjukvårdsprodukter.

Avtalet löper i ett år från och med april 2022 och gäller LifeCleans CE-märkta
desinfektionsprodukt LifeClean Disinfectant Std. I och med avtalet kan LifeClean
distribueras till samtliga statliga sjukhus i Saudiarabien.

NUPCO (The National Unified Procurement Company) ägs till fullo av Saudiarabiens
offentliga investeringsfond. Verksamheten syftar till att uppnå kostnadseffektivitet samt
att säkerställa hållbara hälsoinrättningar med högsta sjukvårdsstandard. Därmed är
upphandlingsproceduren genomgripande med testning och utvärdering på
referenssjukhus, övervakat och granskat av ett flertal granskningskommittéer, för att
slutligen godkännas av en teknisk kommitté.

”Under de senaste kvartalen har vi investerat betydande resurser på den saudiarabiska
marknaden, som vi ser som en nyckelmarknad för att både öka omsättningen på kort
sikt och som en strategisk inträdesbiljett till hela MENA-regionen. Därmed är dagens
offentliggörande inte bara en ingång till sjukvården i Saudiarabien utan ett stort steg
framåt i våra diskussioner med både sjukvårdsaktörer och andra intressenter i hela
MENA-regionen. Med NUPCO:s stringenta upphandlingsprocedur och totala
genomlysning av produkten är avtalet även en kvalitetsmärkning av stor betydelse för
vår utveckling i hela regionen – vars bearbetning nu går in i ett nytt och accelerat
skede, inte minst på den pågående Arab Health-mässan där LifeClean medverkar.”,
säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean International.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 |
adviser@eminova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf. vd, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se 
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete
mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget
bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och
rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en
patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som
motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö.
LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi
som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen
Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk-
och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är
den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt
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tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.


