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SWEDISH MATCH STARTAR TESTFÖRSÄLJNING AV EXALT I
USA – EN ALTERNATIV PRODUKT FÖR RÖKARE
Swedish Match planerar att på försök marknadsföra en alternativ produkt inom rökfri tobak i USA.
Den nya produkten Exalt™ Tobacco Packets kommer att finnas i två smaker. Produkten har utvecklats
efter omfattande konsumentundersökningar i USA. Exalt Tobacco Packets erbjuder ett rökfritt
alternativ för cigarettrökare vid tillfällen då man inte kan, eller väljer att inte, röka.
"Exalt innebär början av en ny produktkategori i USA," säger Lennart Sundén, verkställande direktör
och koncernchef i Swedish Match. "Exalt Tobacco Packets bygger på vår mer än 30-åriga erfarenhet
från tillverkning av tobaksprodukter enligt en svensk tillverkningsprocess. Den unika
tillverkningsprocessen, GothiaTek, erbjuder ett positivt alternativ för cigarettrökare. Swedish Match
strävan är att erbjuda konsumenterna produkter av hög kvalitet och vi tycker att det är spännande att
leda utvecklingen inom kategorin alternativa tobaksprodukter genom introduktionen av Exalt.”
GothiaTek-processen innebär att man försöker eliminera eller reducera de beståndsdelar i tobaken som
anses hälsovådliga samtidigt som man får en produkt av högsta kvalitet. Exalt Tobacco Packets är den
första produkten i USA som tillverkas enligt denna process.
Marknadsföringen av produkten kommer att påbörjas under andra kvartalet i år.
_______

Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett
utbud av OTP (Other Tobacco Products) med rökfri tobak som kärnområde tillsammans med
cigarrer och piptobak, tändstickor och engångtändare. Produkterna säljs i omkring 140 länder.
Bolagets rullande tolvmånadersomsättning till och med mars 2001 uppgår till 12 208 MSEK.
Swedish Match är noterat på OM Stockholmsbörsen (SWMA) och NASDAQ (SWMAY).
_______
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