
Distributionsavtal stärker LifeCleans
regionala närvaro i Västsverige
LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett
distributionsavtal med Magnusson & Freij – en stark regional aktör inom städ och
lokalvård i både privat och offentlig sektor.

Magnusson & Freij har beslutat att ta in LifeCleans standard- och Hygiene-sortiment. Bolaget
bedriver en mångfacetterad försäljningsverksamhet gentemot slutkunder i framför allt
Västsverige, inklusive showroom och butik i Göteborg, e-handel, KAM-verksamhet och offentlig
upphandling. Bolaget har en ambitiös miljöpolicy där hållbarhet sätts i centrum i både
kunderbjudande och i den operativa verksamheten, inkl. genom en gasdriven logistikflotta och
miljöcertifierade lokaler.

”Magnusson & Freij är en viktig regional återförsäljare av städ- och hygienprodukter och
förbrukningsartiklar. Förutom en bredare exponering gentemot fokusmarknaden
HoReCa/Facility Management så är vi mycket glada över att ha signerat en återförsäljare med
dokumenterad skicklighet inom offentliga upphandlingar. Dessutom är Magnusson & Freijs
miljöarbete imponerande och i linje med LifeCleans mer miljöanpassade desinfektion.”, säger
Melodi Khoei, nordisk försäljningschef för LifeClean International.

”Vi tycker att produkterna är spännande, har stark dokumentation och ett miljöfokus som
passar perfekt i vår produktkorg. Då vi ständigt jobbar med produktutveckling så blir detta en
spännande nyhet för oss.”, säger Peter Hermansson, Sales Manager för Magnusson & Freij
AB.

Om Magnusson & Freij:
Magnusson & Freij AB är ett privatägt företag inom pappersgrossistbranschen. Bolaget
grundades 1958 och är idag 38 anställda och en årsomsättning på cirka 200 miljoner kronor.
Företaget marknadsför och säljer ca 20,000 artiklar inom produktområdena kontorsmaterial,
tork- och hygienpapper, personligt skydd, städ- och hygienmaterial, butiksemballage,
industriemballage, servering och städmaskiner. Företaget distribuerar dagligen ca 350
leveranser till offentlig och privat sektor i Göteborg, Västra Götaland, Bohuslän och Halland.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission 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.
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Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt
tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.  


