Vegme inleder samarbete med norska Bama Gruppen AS
Det innovativa familjeföretaget Vegme® har ingått partnerskap med norska Bama Gruppen AS, som
omsätter 19 miljarder SEK. Partnerskapet innebär att Vegmes produktion har flyttat till en toppmodern
fabrik i Lindesberg. Det betyder ett ökat fokus på marknadsföring, försäljning och distribution i Sverige
och Norge.
I partnerskapet ansvarar familjen Schönemyr för all innovation-, produkt- och konceptutveckling samt utgör
kulinarisk ledning för Vegmefabriken. Alla Vegmeprodukter tillagas från grunden under ledning av kockfamiljen
Schönemyr.
- Detta känns otroligt spännande och nu känner jag att Vegme har fått rätt förutsättningar att växa. Vi kan
fokusera på smak och innovation samt utveckling av våra produkter, säger Lasse Schönemyr.
Nybildade bolaget Vegme AB har alla rättigheter till Vegme® och ägs till 50 procent av familjen Schönemyr (AB
Gastronova) och 50 procent av Bama Gruppen AS. I Sverige är det Bamas helägda bolag Nordic Lunch som
ansvarar för försäljning, produktion och marknadsföring.
- Vi ser en enorm potential i Vegmes produkter. Färskt vegetariskt är en snabbt växande kategori så detta
känns helt rätt för oss att satsa på. Vi ser fram emot att kunna erbjuda Vegmes produkter till fler, säger Stefan
Granlund, VD Nordic Lunch.
Vegme har en rikstäckande säljkår via Movement salespartner och produkter finns idag på ICA, Coop, Hemköp,
Willys och City Gross samt hos restauranggrossisterna Martin & Servera, Menigo och Grönsakshallen Sorunda.

För mer information kontakta:
Linda Öhman Marknads- och kommunikationschef Vegme®
Mejl: linda.ohman@nordiclunch.se
Moa Hörnquist, PR Konsult H+K Strategies
Mejl: moa.hornquist@hkstrategies.com
Om Vegme
Vegme är ett nytt, färskt vego-koncept framtaget av den svenska kockfamiljen Schönemyr. Produkterna är helt
vegetariska och familjen har lagt mycket tid och kärlek bakom smak och textur. Detta genom en unik
produktionsmetod där svenskt kallrökt vatten och svensk kallrökt rapsolja ger produkterna dess unika umamismak. Vegme erbjuder också tre äggfria majonnäsprodukter (majonnäs, aioli och chili aioli) baserade på bl.a.
svensk rapsolja. Vegme ägs till 50 procent av Gastronova AB och till 50 procent av BAMA Gruppen AS. Läs
mer på http://vegme.se/.

