
LifeClean undertecknar
distributionsavtal med Victorsson
Poultry angående desinficering av
slaktkycklinganläggningar
LifeClean International AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget undertecknat ett
distributionsavtal med Victorsson Poultry AB (”VPAB”) angående desinficering av
slaktkycklinganläggningar.

LifeClean grundades 2012 och har tagit fram en patenterad samt mer miljövänlig
desinfektionslösning baserad på klordioxid (ClO2). Bolaget har nyligen gått från ett forsknings-
och utvecklingsbolag till ett marknads- och försäljningsinriktat bolag där nya
användningsområden hela tiden upptäcks och utforskas, såsom industriell desinficering i stor
skala av kycklinganläggningar. Resultaten vid desinficering av slaktkycklingstallar med
LifeClean visar på lägre dödlighet, snabbare tillväxttakt, jämnare slaktvikt, ökad djurvälfärd och
bättre ekonomiskt resultat för uppfödaren. Ytterligare en uppskattad effekt vid desinficering
med LifeClean är förhindrandet av multiplikation och resistensutveckling då LifeClean förstör
RNA och DNA och eliminerar förutsättningarna för parasiters och mikrobers överlevnad.
Dessutom verkar LifeClean på extremt kort kontakttid och uppnår full effekt på de svåra porösa
ytor som ofta finns i stallarna och som är extra svåra att hålla rena.

Victorsson Poultry utvecklar, tillverkar och installerar inredning för äggproduktionsanläggningar,
levererar utrustning till slaktkycklingproducenter samt bedriver försäljning till grisproducenter.
LifeClean kommer med detta distributionsavtal att ingå i Victorssons Agri segment och
Victorsson kommer att bearbeta större aktörer primärt inom slaktkycklingsegmentet, men även
inom ägg- och grisproduktion.

”Med LifeCleans patenterade lösning ser vi fram emot att sälja en produkt som med sina
effektiva desinficeringsegenskaper reducerar dödligheten och leder till ökad djurvälfärd och
förbättring av våra kunders ekonomiska resultat. LifeCleans miljöanpassade egenskaper gör
dessutom desinfektion och sanering hälsosammare för de som utför jobbet.”, säger Lennart
Öman Mindehag, VD för Victorsson Poultry AB.

”Vi är glada att ha skrivit distributionsavtal med en kunnig och erfaren partner inom
fjäderfäområdet här på vår hemmamarknad. Distributionsavtalet med Victorsson innebär att
LifeClean kan expandera inom segmentet Food & Primary Industry. Vi är stolta att bidra till en
mer miljövänlig och hållbar utveckling inom kyckling- och grisuppfödning samt värphöns.”
säger David Johansson, Interim VD för LifeClean International AB.

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

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD, LifeClean International AB
E-post: david.johansson@lifeclean.se
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan

mailto:adviser@eminova.se


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
tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.


