PRESSMEDDELANDE

CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED
CAT NORDIC OM INKÖP AV GREENIUM
Clemondo Group AB (publ) har tecknat samarbetsavtal med städmaskinsleverantören CAT Nordic
AB (CAT Städmaskiner) om försäljning av växtbaserade städprodukter från varumärket Greenium.
Produkterna kommer att säljas till bolagets befintliga kunder i Sverige som är Industri, Lager,
verkstad, kommuner och städbolag. Avtalets värde uppgår till 1-2 MSEK under en treårsperiod.
”Vi valde Greenium eftersom växtbaserade städprodukter tydligt speglar vår hållbarhetsriktning. Det
är miljövänliga, skonsamma och effektiva lösningar inom lokalvård som alla våra kunder frågar efter
just nu. Genom att erbjuda Greenium i vårt sortiment så visar vi omtanke om våra kunder samtidigt
som vi gör gott för miljön”, säger Johan Lindholm, VD, CAT Städmaskiner
CAT Städmaskiner är en professionell leverantör som säljer städmaskiner i alla storlekar med fokus
mot större kunder med höga krav på kvalitet och städresultat. Avtalet med Clemondo innebär att CAT
Städmaskiner kommer börja sälja Greeniums växtbaserade städsortiment till samtliga kunder.
Greeniumsortimentet inom Hygien består av Skurmaskinsmedel, Allrent, Grovrent, Golvsåpa,
Stensåpa, Sanitetsrent sur och Sanitetsrent alkalisk. Produkterna har upp till 85 procent lägre
miljöpåverkan jämfört med traditionella rengöringsprodukter som är baserade på fossila råvaror.
Samtidigt erbjuder den växtbaserade produktserien en överlägsen klimatprestanda – produkten
Allrent halverar till exempel behovet av mekanisk bearbetning för att uppnå mer än 98 procent
rengöringseffekt.
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Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och
marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är
noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är
Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare
information se www.clemondo.se

