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aXichem tecknar avtal med Tecom Ingredients avseende försäljning
och distribution av aXivite® i Spanien
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har tecknat ett
avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets produkt aXivite, med spanska
företaget Tecom Ingredients. Tecom distribuerar ingredienser av hög kvalitet så som växtextrakt,
fruktextrakt samt specialingredienser. aXivite är en naturanalog capsaicinprodukt avsedd att ingå
som ingrediens i olika typer av kosttillskott.
-

Jag är mycket glad över att aXichem nu, genom avtalet med Tecom Ingredients, tar klivet in
på på den spanska marknaden för kosttillskott. Tecom är en etablerad leverantör av
ingredienser till ledande tillverkare inom området “nutraceuticals” och jag ser fram emot att
inom vårt samarbete lansera aXivite i den här delen av Europa, säger Lucas Altepost, Vice
President på aXichem.

Distributionsavtalet ger Tecom tre års exklusivitet att marknadsföra, sälja och distribuera aXivit på
den spanska marknaden. Spanien har stor tillverkning av extrakt och importerar också stora mängder
av medicinal- och aromatiska växter och extrakt. Den spanska marknaden för kosttillskott uppgick
2016 till cirka 259 miljoner Euro, enligt Euromonitor, och bedöms ha en intressant
utvecklingspotential med tanke på landets folkmängd.
Tecom Ingredients grundades 1996 och är en ledande, specialiserad leverantör av ingredienser för
livsmedels- och hälsokostindustrin. Företaget utvecklar och väljer aktivt ut innovativa produkter för
att möta de ständiga utmaningarna från industrin och kunna tillhandahålla skräddarsydda lösningar
med hög kvalitet för att möta kundernas behov. Läs mer om Tecom Ingredients at
www.tecom.es/en/
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 3 mars 2020 kl 08:30 CET.
Kontakt:
Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55. E-post: torsten.helsing@axichem.se
aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier.
Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott, marin påväxthämmande färg
samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth
Market med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46
(0)8 121 576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se
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