
 

 
 

 

Pressmeddelande   
 

 
 

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 

 

 

 
 
Clemondo tecknar avtal med Hygienteknik 
 
Clemondo Group AB (publ) har ingått avtal med Hygienteknik Sverige AB om leverans av produkter 
för hygien och rengöring till ett uppskattat ordervärde av 4 Mkr på årsbasis. Hygienteknik förser 
vården i och omkring Västmanland med försörjningsmateriel. 
 
- Hygienteknik är en nygammal kund med stark ställning på marknaden för städmaterial som vi är 

mycket glada att få välkomna åter till Clemondo. Vi kompletterar varandra väl och ser fram emot 
gott samarbete, säger Jesper Svensson, VD på Clemondo Group AB. 

 
Hygientekniks affärsidé är att tillhandahålla produkter för professionell städning med fokus på miljö, 
ergonomi och ekonomi. Bolaget har 40-talet medarbetare med bas i Västerås. Kunderna finns inom 
den offentliga sektorn, handeln, industrin, städbolag samt fastighetsbolag. 
 
- Vi har valt Clemondo för att bolaget har ett komplett erbjudande av hållbara produkter för 

hygien och rengöring. Tillverkning sker i Sverige med allt vad det innebär av leveranssäkerhet. 
Det stämmer väl överens med vårt fokus på professionella kunder som värdesätter kvalitet, säger 
Stefan Johansson, VD för Hygienteknik AB. 
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För ytterligare information 
 
 Jesper Svensson, VD 
 Telefon: 070-529 17 22 
 E-post: jesper.svensson@clemondo.se  
 

Jesper Friis-Jespersen, CFO 
Telefon: 076-611 75 41 
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se 
 

 
 
Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande 
den 7 april kl. 13.40 CET. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt 
ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. 
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