Rolling Optics tecknar distributionsavtal med kinesiska Shenzhen YUTO
Packaging Technology
Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics”) har idag tecknat
distributionsavtal med det kinesiska premiumförpackningsbolaget Shenzhen YUTO
Packaging Technology Co., Ltd. (”YUTO”) avseende försäljning av Rolling Optics
patenterade mikrooptiska 3D-materiel i Kina.
Ett partnerskap med YUTO är av strategisk betydelse för Rolling Optics och öppnar
för betydande långsiktiga möjligheter inom affärsområdena Brand Security och
Brand Identity. För innevarande år förväntas dock samarbetet få begränsad effekt
på Rollings Optics omsättning och resultat.
YUTO är en av Kinas ledande leverantörer av premiumförpackningslösningar till
kunder verksamma inom konsumentelektronik, hälsa, kosmetik, livsmedel och
andra industrier. YUTO har huvudkontor i Shenzhen och är representerade i stora
delar av Kina samt i närliggande länder såsom Vietnam, Indien och Indonesien.
Bolaget har ca 20 000 anställda och är sedan 2016 noterat på Shenzhen Stock
Exchange Market. För ytterligare information om YUTO, se www.szyuto.com/en/.
Distributionsavtalet är i linje med Rolling Optics expansionsstrategi inom affärsområdena Brand Security och Brand Identity. Rolling Optics avancerade mikrooptiska 3D-material har en hög säkerhetsfaktor för äkthetsmärkning av produkter
och förpackningar. Genom partnerskapet får YUTOs kunder tillgång till Rolling
Optics 3D-material för att kunna skydda sina produkter och förpackningar mot
förfalskningar samtidigt som kunderna kan differentiera sig från konkurrenterna
genom att integrera det visuellt attraktiva 3D-materialet centralt på förpackningen
eller produkten.
”Vi är glada och stolta att få samarbeta med vår nya partner YUTO som är en av
Kinas ledande tillverkare av premiumförpackningar. YUTO har ett stort antal
välrenommerade kunder inom premiumsegmentet och vi ser stor potential i att
kunna erbjuda Rolling Optics 3D-teknik till dessa genom YUTO som distributör i
Kina. Jag är mycket glad att vårt partnernätverk växer ytterligare och jag är
speciellt glad att ha YUTO ombord. Kina är en mycket viktig marknad för oss och vi
ser en stor potential för våra säkerhetslösningar där” säger Axel Lundvall, VD,
Rolling Optics.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Axel Lundvall, vd Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 737 78 24 28
axel.lundvall@rollingoptics.com
Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2020 kl. 11.00 CEST.

Om Rolling Optics
Bolaget har sitt ursprung från forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet och har
utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi. Med detta som bas har bolaget möjliggjort
tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter. Materialet låter sig bl.a.
tillverkas i form av tunna etiketter och har visat sig vara ett mycket effektivt skydd för varumärken
som har problem med förfalskningar. Problemet med förfalskade varor växer för varje år enligt OECD
2019 och omsätter ca 500 miljarder USD vilket motsvarar ca 3,3 procent av världshandeln. Rolling
Optics teknologi finns snart inom alla slags säkerhetslösningar och kommer i framtiden också
användas inom bredare varumärkesapplikationer på förpackning och produkt. Besök gärna
www.rollingoptics.com.
Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under
kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email:
certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

