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LOHILO TRÄFFAR EN FÖRLIKNING I TVIST MOT LUTHMAN
BACKLUND FOODS AB (NICK’S)
Lohilo Foods AB (publ) (”Lohilo” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget denna dag har nått en förlikning i
det mål mot Luthman Backlund Foods AB (”Nick’s”) som Lohilo informerade marknaden om i
pressmeddelande den 6 juli 2021. Förlikningen innebär att Nick’s ska utge ett belopp om 6,25 MSEK till
Lohilo mot att stämningsansökan återkallas. Förlikning medför en positiv resultatpåverkan 2022 om 6,25
MSEK. Tvisten har berört Lohilos hävdade rätt till skadestånd mot bakgrund av Nick’s påstådda
avtalsbrott i förhållande till ett samarbetsavtal avseende varumärket Nick’s, ingånget av parterna i
december 2017. Lohilos ursprungliga skadeståndskrav i tvisten uppgick till sammanlagt ca 23,9 MSEK.
”Jag är nöjd att vi kan lämna detta bakom oss och i stället fokusera på tillväxt och lönsamhet i vår
kärnverksamhet” säger Richard Hertvig, CEO Lohilo.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Hertvig
Vd, Lohilo Foods AB (publ)
Tel: +46 70 886 94 44
E-post: richard@lohilofoods.com

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 17:05 CET

Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent
med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom
torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass,
Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies och Halo Top.
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innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”

