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Nattaro Labs AB har nu klart med dotterbolag i Georgia, USA  

Som meddelats i december har styrelsen i bioteknikbolaget Nattaro Labs AB beslutat att starta 
dotterbolag i USA som ett led i en satsning på marknaden i Nordamerika. Nu meddelas att 
bolagsbildningen är klar och att verksamheten för Nordamerika kommer att ledas via Nattaro Labs 
Inc. med säte i Georgia, USA.  

”Efter fem mässor med den professionella skadedjursbranschen i USA under årets två första månader ser 
vi fortsatt positivt på marknadspotentialen”, säger Andreas Olsson, VP Sales Nordamerika. ”Som ett 
resultat av ökat resande och återöppning av besöksnäringen bedömer de professionella aktörerna att 
intäkterna från vägglöss kommer att öka under 2022. Det finns en efterfrågan för vårt erbjudande och när vi 
nu satt bolagsstrukturen på plats kan vi få igång nödvändiga distributionskanaler för försäljningen.” 
 
Den dagliga verksamheten i dotterbolaget Nattaro Labs Inc. drivs av Andreas Olsson, VP Sales 
Nordamerika, på plats i Atlanta, Georgia. Andreas Olsson var tidigare delägare och COO på 
skadedjursbolaget Nomor AB och har lång erfarenhet från såväl skadedjursbranschen som från 
internationell hotellverksamhet. 
 
”Att ha klart med dotterbolag i USA är ett viktigt steg i en långsiktig satsning på marknaden i Nordamerika, 
vilken vi bedömer kommer att spela stor roll för bolagets framtida tillväxt”, kommenterar Carl-Johan 
Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.  
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Gustafson 
VD, Nattaro Labs AB 
+46 73 301 92 23 
carl-johan@nattarolabs.com 
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Om Nattaro Labs AB 
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska 
behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell 
vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara 
lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har 
huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under 
namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com  
 


