LifeClean International och Lonza Specialty Ingredients tecknar
distributionsavtal avseende desinfektionsmedel för hälso- och
sjukvården
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Avtalet omfattar kommersialiseringen av desinfektionsmedel för hälso- och sjukvården i
Europa.
Unik och patenterad kemisk teknologi har gett upphov till high-level desinfektionslösningar
med kort kontakttid och bred antimikrobiell verkan.
Lonza Specialty Ingredients blir LifeCleans första strategiska industripartner.

Citat från Thomas Lööw, VD för LifeClean International AB:
”Att ett av världens ledande kemiföretag väljer att distribuera våra produkter innebär ett viktigt
erkännande och en validering av vår unika och patenterade kemiska teknologi. LSI:s ledande ställning
på marknaden inom microbial control solutions kommer att utgöra en nyckelfaktor för vår framtida
tillväxt. Avtalet är också ett viktigt genombrott på hälso- och sjukvårdssidan, som är ett av våra
prioriterade områden. Det här distributionsavtalet utgör vårt första strategiska industripartnerskap,
och vi ser fram emot att bygga vidare på det här samarbetet.”
Citat från Frank Stahl, Sr Vice President för Microbial Control Solutions på Lonza Specialty
Ingredients:
”Våra kunder på hygienområdet vill ha säkra och effektiva lösningar för förebyggande av infektioner,
som uppfyller kraven till fullo. I samarbete med LifeClean utökar nu Lonza Specialty Ingredients sitt
produktutbud inom microbial control solutions med en högeffektiv desinfektionsteknik som på ett
bra sätt kompletterar utbudet. Vi är mycket glada över möjligheten att erbjuda våra kunder ännu en
differentierad lösning för att nå ut på marknaden med produkter som bidrar till en mer hälsosam
värld.”
Uddevalla, Sverige och Basel, Schweiz, 16 mars 2021 – LifeClean International AB i Sverige och Lonza
Specialty Ingredients (LSI) i Schweiz tillkännager idag undertecknandet av ett distributionsavtal för
kommersialiseringen av desinfektionsmedel för hälso- och sjukvården i utvalda europeiska länder. De
finansiella detaljerna i avtalet har inte offentliggjorts.
I och med avtalet blir LSI LifeClean International AB:s första strategiska industripartner. Hälso- och
sjukvården är en av LifeCleans prioriterade marknader, och LSI har omfattande expertis inom
professionella hygienlösningar. Båda parterna har för avsikt att fortsätta fördjupa sitt samarbete och
partnerskap framöver. Avtalet innebär också ett viktigt steg för LSI som ytterligare etablerar sin
ställning som en huvudaktör inom innovativa lösningar för microbial control solutions.
LifeCleans nydanande teknik kompletterar LSI:s teknikportfölj både inom kontexten professionella
hygienlösningar och inom hälso- och sjukvård. Tillsammans kan bolagen föra ut nya och

högkvalitativa desinfektionslösningar till viktiga områden som sjukhus för att med korta kontakttider
ta sig an farliga virus och sporer.
Om Lonza
Lonza Group Ltd har sitt huvudkontor i Basel i Schweiz och är noterat på SIX Swiss Exchange. Det är
även noterat på Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”). Lonza Group Ltd omfattas
inte av SGX-ST:s löpande noteringskrav men omfattas däremot av Regel 217 och Regel 751 i SGX-ST:s
noteringsregler.
Lonza är läkemedels-, bioteknik- och näringsmarknadernas förstahandsval bland globala
samarbetspartners. Vi arbetar för att förebygga sjukdom och göra en hälsosammare värld möjlig
genom att hjälpa våra kunder med leveranserna av nya och banbrytande mediciner som bidrar till
behandlingen av ett brett spektrum av sjukdomar. För att uppnå detta kombinerar vi teknisk
förståelse med tillverkning i världsklass, vetenskaplig expertis och högklassiga processmetoder.
Därmed ger vi våra kunder möjlighet att kommersialisera sina upptäckter och innovationer inom
hälso- och sjukvårdsområdet.
Lonza grundades 1897 i de schweiziska Alperna, och har idag en verksamhet som spänner över tre
kontinenter. Med omkring 14 000 heltidsanställda har vi en organisation där högpresterande team
och individuella talanger tillsammans gör en viktig skillnad för såväl vår egen verksamhet som för de
samhällen vi verkar i. Bolaget omsatte 4,5 miljarder schweiziska franc 2020, med ett EBITDA på 1,4
miljarder schweiziska franc netto. Läs mer på www.lonza.com.
Följ @Lonza på LinkedIn Följ @LonzaGroup på Twitter.
Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2021 kl. 08:20.
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Om LifeClean International
LifeClean International AB ("Bolaget") grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth
Market (ticker: LCLEAN). Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av
desinfektionsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad

spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och
är mindre farlig för människa och miljön. LifeClean International har en unik, patenterad och mer
miljövänlig kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. Genom dotterbolagen Kempartner
och Ocean erbjuder LifeClean ett komplett koncept för mer miljövänlig rengöring. För mer
information, besök gärna www.lifeclean.se.
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

