
 

   

Rootfruit Scandinavia och pladis inleder säljkårssamarbete 

Rootfruit Scandinavia AB och pladis inleder den 1 januari 2017 ett samarbete på den 
svenska dagligvarumarknaden. pladis kommer att ansvara för säljkårsbearbetningen för 
varumärkena Rootfruit och Gårdschips. pladis säljer och marknadsför idag kända 
varumärken såsom McVitie´s, Carr´s and Ulker på den svenska marknaden. 
 
- Samarbetet med pladis blir ett starkt steg i vår fortsatta utveckling,  vi får tillgång till en 
mycket erfaren säljpartner som kan fokusera på våra varumärken, säger Fredrik Reling, 
Kund- och säljkårschef på Rootfruit Scandinavia AB 
- Genom att samarbeta med pladis får vi en partner med en mycket stark plattform för 
kundbearbetning, som vi tillsammans kommer att kunna bygga vidare på. Vi kommer initialt 
att kunna samordna aktiviteter för att skapa skalfördelar, så att vi kan fortsätta att investera i 
marknaden, säger Hans Jacobsson, VD på Rootfruit Scandinavia AB 
 
- Det är mycket spännande att få samarbeta med innovativa premiumsnacks varumärken 
som Rootfruit och Gårdschips, dessa kompletterar även vår växande  egna portfölj med kex 
och kakor mycket bra. 
 -Genom samarbetet med Rootfruit kommer vi även att expandera vårt team och öka 
investeringen i våra varumärke, säger Philip Morrison, Nordic Regional Manager, pladis 
Global. 
 
Rootfruits samarbete med Ancrona avslutas den 31/12 2016. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Hans Jacobsson, VD på Rootfruit Scandinavia AB 
E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se 
Telefon: 0705-687 637 
 
Philip Morrison, Nordic Regional Manager pladis Global  
E-post morrisop@pladisglobal.com 
Telefon:  +44 775 365 4404 
 
Om Rootfruit Scandinavia AB 
Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer två premiumchipsvarumärken av hög kvalite, Rootfruit och  Gårdschips. Chipsen 
tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Rootfruit har en en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en 
fortsatt hög tillväxt har bolaget kapitaliserats inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring. 

 
Om pladis:  
pladis  är ett globalt företag inomkategorierna kex och kakor, wafer, snacks, choklad, tugummi med välkända varumärken såsom  
McVitie´s, Ulker och Godiva.  Pladis omsätter 45 miljarder SEK finns idag i 120 länder med 26.000 anställda . 
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Rootfruit Scandinavia AB (publ) 
Industrigatan 23 
312 34  Laholm 
Telefon: 0430-134 40 
E-post: info@rootfruit.se 
Hemsida: www.rootfruit.se 
 
 
Tidplan för finansiell rapportering 
Bokslutskommunike 2016: 28 februari 2017 
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