
Lindberg & Son blir återförsäljare för
PFAS-borttagning
LifeClean International AB (publ) (”Bolaget”) informerar idag att Lindberg & Son AB blir
återförsäljare av Bolagets produkter för PFAS-sanering. Sedan tidigare är Lindberg &
Son säljrepresentant mot återvinningsföretag i Sverige och Europa.

Lindberg & Son AB är ett återvinningsföretag i fjärde generationen etablerat 1924. Lindberg &
Son är representerat i styrelsen för branschföreningen Återvinningsindustrierna och medlem i
branschföreningen Svenska Järn samt den internationella föreningen BIR. Lindberg & Sons VD
Felix Lindberg sitter som expert i 2022:04 Miljöstraffrättsutredningen. Lindberg & Son ska sälja
LifeCleans PFAS-saneringsmetod, inklusive utföra jobbet och ta hand om avfallsvattnet.
Lindberg & Son har i sin roll som säljrepresentant under den senaste månaden inlett ett antal
diskussioner med relevanta företag angående att bli återförsäljare för LifeClean PFAS-
sanering.

”Vi ser LifeCleans lösning inom PFAS-sanering av tankar som en stor möjlighet för
återvinningsindustrin i Europa att hantera. Vi kommer att marknadsföra Lifecleans PFAS-
sanering i vårt nationella och internationella kontaktnät. PFAS-kontaminering är ett gigantiskt
problem i hela västvärlden där Lifecleans lösning är otroligt konkurrenskraftig och klarar
myndigheternas nya krav till en rimlig kostnad.”, säger VD Felix Lindberg.

"Vi är glada att ha skrivit avtal med en kunnig och erfaren partner inom återvinningsindustrin.
Avtalet med Lindberg & Son innebär att LifeClean kan expandera inom segmentet PFAS-
sanering. Det här avtalet är ett exempel på en go-to-market modell där Lindberg & Son hjälper
till med att hitta liknande återförsäljare i Europa via sina upparbetade kontakter.", 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
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.
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