
 
 

 

Pressmeddelande 2018-06-26 
 
Peckas Naturodlingar tecknar avtal med Martin & Servera 

- Vi har per idag ingått avtal och blivit godkända som leverantörer till Martin & Servera. Det här är 
verkligen ett bra kvitto på intresset för våra produkter och det lägger samtidigt en god grund för 
fortsatt försäljningsökning i Sverige, säger Elena Petukhovskaya, vd för Peckas Naturodlingar. 

Peckas Naturodlingar har byggt upp en egen distributionsorganisation med leveranser till butiker och 
lokala restauranger. Nu tar bolaget nästa steg och inleder ett samarbete med Sveriges ledande 
restaurang- och storköksspecialist. 

Samarbetet öppnar nya möjligheter att nå ut på svenska marknaden. 

- Idag säljer vi mest till livsmedelsbutiker, men vi ser ett starkt intresse för våra produkter inom 
HoReCa-segmentet som innefattar hotell, restaurang och catering, säger Elena Petukhovskaya. 

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Elena Petukhovskaya 
VD 
Telefon: 076 843 22 04 
E-post: elena@peckas.se 

Nicklas Schöön 
Affärsområdeschef F&G 
Direkt tel: 035-18 30 67 
Mobil tel:  0708-18 30 67 
E-post: nicklas.schoon@martinservera.se 
 

 
 
Om Peckas Naturodlingar AB 
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna 
ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på 
ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp 
konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. 
Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. 
  
Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är 
Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00. 
  
Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 26  juni  2018  
Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial 
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar. 
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