
 
 

 
 
 

      
Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand • info@peckas.se • Tel: 0611-50 54 90 

www.peckas.se  
 

Pressmeddelande 15 december 2017 
 
Peckas Naturodlingar får tillgång till rikstäckande distributör 

Peckas Naturodlingar planerar att odla 200 ton tomater och cirka 20 ton fisk per år vid den 
första anläggningen i Härnösand. Hela årsproduktionen har bokats upp av distributören Delta 
Grönt AB, som kommer att distribuera Bolagets produkter till de stora kedjorna Ica, Coop och 
Axfood. Delta Grönt AB har förvärvats av Grönsakshuset i Norden AB, vilket innebär att 
Peckas Naturodlingar får tillgång till en rikstäckande distributör. 

– Grönsakshuset är en av Sveriges största distributör av grönsaker till de stora livsmedelsbutikerna, 
men även till restauranger runt om i hela Sverige. Även om det inte finns ett kvantifierbart ordervärde i 
nuläget, ser vi många synergieffekter av att Grönsakshuset förvärvar Delta Grönt, bland annat att vi 
nu har säkrat en partner som kan leverera våra produkter till framtida nya kunder. 

Om Grönsakshuset 
Grönsakshuset är ett privatägt familjeföretag med 30 års erfarenhet av frukt och grönt. Grönsakshuset 
har som mål att vara Sveriges mest kompletta och kvalitetsledande leverantör, med marknadens 
absolut bredaste sortiment av frukt & grönt. Bolaget finns i dagsläget i Skövde, Stockholm, Lund, 
Malmö, Avesta, Kristinehamn och Göteborg. Genom förvärvet av Delta Grönt finns Grönsakshuset 
även i Sundsvall och Hudiksvall. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Hugo Wikström, vd 
E-post: hugo@peckas.se 
Telefon: 070 534 30 01 
 
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 premiumtomater 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. 
 
Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av 
kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera 
informationen till bolagets intressenter. 
 
Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial  
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar. 
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