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PRESSMEDDELANDE 
  

North Chemical AB (publ.) dotterbolag  
A Clean Partner International tecknar 3 årigt försäljningsavtal 

med Hansen Racing AB, licensägare till varumärket 
Gulf på den svenska marknaden. 

Avtalets värde förväntas överstiga 35 Mkr fördelat över tre år. 
    

North Chemical, området Fordon & Industri, har ingått ett försäljningsavtal med Hansen Racing AB, som 

äger varumärkesrättigheterna till varumärket Gulf, sedan 2009, på den svenska marknaden.  

 

År 2012 verkställdes återetableringen av Gulf bränslestationer genom att licenstagaren Hansen Racing 

tecknade ett 15 årigt avtal med EMAB, en medlemsorganisation som ägs av sina ca 430 medlemmar.               

Idag finns det 28 Gulf profilerade stationer i Sverige. Målet är 100 Gulfprofilerade stationer i Sverige          

inom ett par år. Det betyder att Gulf kommer tillbaka stort som varumärke i Sverige säger Peter Sjödin, 

affärsområdeschef Gulf Oil. Samarbetet med A Clean Partner stärker Gulfs position på fältet genom ökad 

kundsupport och marknadsbearbetning, vilket är en strategiskt mycket viktig del för framtiden med 

varumärket Gulf säger William Hansen, VD Hansen Racing.  

 

North Chemicals säljorganisation kommer erbjuda Gulf produkter samtidigt som bolaget säljer 

kemtekniska produkter t.ex. avfettningsmedel, spolarvätska, bilschampo, fälgrengöring, biltvätt, vaxer, 

flytande isskrapa etc. till både butiker och automattvättar. North Chemical får vidare tillgång till nya 

produkter inom fordonsvård och vaxer som i sin tur stärker upp produktprogrammet ytterligare. Genom 

avtalet får bolaget tillgång till etablerade marknadsförings- och försäljningskanaler som i sin tur skapar 

synergier med bolagets övriga produktportfölj och produkterna kan därigenom nå ut till en bredare 

målgrupp. I bolagets tillväxtplan ingår att teckna ytterligare centrala försäljningsavtal för att möjliggöra 

försäljning till fler stora detaljhandelskanaler.              

 

Det är mycket glädjande att vi nu kan ingå ännu ett strategiskt mycket viktigt försäljningsavtal. Detta är 

en av flera viktiga punkter för North Chemicals påbörjade organiska tillväxtstrategi som nu börjar ge 

resultat. Tillsammans med övriga nya avtal i år förväntas den organiska tillväxten, överstigande 10 %                

på 12 månaders basis, uppnås. säger Stig Norberg, VD.  

 

För ytterligare information kontakta: Stig Norberg, VD North Chemical, Mobil: +46 708 25 14 00 

Mail: stig.norberg@northchemical.se eller Thomas Skullman, affärsområdeschef Fordon & Industri, 

Mobil: + 46 709 65 65 22 Mail: thomas.skullman@northchemical.se. Peter Sjödin, affärsområdeschef 

Gulf Oil, Mobil: +765 445 021 Mail: peter.sjodin@gulfoil.se   

 

Hansen Racing och Gulf 

Hansen Racing AB är ett familjeföretag grundat 1966 specialiserad på reservdelar och tillbehör till 

amerikanska bilar, båtmotorer och drev samt generalimportör av Gulf smörjmedel i Sverige.  

 

North Chemical  
North Chemical AB (publ.) grundades i oktober 2009 med ambitionen att bli en marknadsledande 

leverantör till primärt Nordens största återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade 

rengörings- och underhållsprodukter. Med två egna fabriker, två FoU avdelningar samt tre affärsområden 

inom den kemtekniska branschen har koncernen snabbt etablerat sig som en framstående leverantör. 

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. För vidare information läs mer på www.northchemical.se 
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