
Nutrinovate AB förvärvar A to K AB 

Nutrinovate AB har den 1 oktober 2020 förvärvat samtliga aktier i A to K AB.  

Transaktionen förväntas bidra positivt till Nutrinovates marknadsposition och förväntas skapa en 
utökad plattform för bolagets fortsatta tillväxt. 

A to K är ett svenskt konsumenthälsovårdsföretag baserat i Stockholm som grundades 2016 med 
visionen att förenkla intaget av vitaminer och mineraler. Varumärket A to K står för vitaminer från A 
till K och serien består av smarta funktionella vitaminsprayer som intas i munnen. Sammansatta efter 
dina behov och som förenklar ditt intag av vitaminer och mineraler. Produkterna är utvecklade helt 
utan kompromisser i nära samarbete med forskare och näringsexperter, tillverkade inom EU enligt 
reglerna för högsta livsmedelsstandard. Produkterna säljs hos svenska apotek, Amazon UK samt 
andra utvalda återförsäljare. Mer information om A to K finns tillgänglig på www.atok.se.  

 

 

”A to K är ett modernt och innovativt bolag inom 
en kategori vi kallar FMHP, fast moving health 
products. Bolaget har över de senaste åren byggt 
en verksamhet i Sverige och har en växande 
närvaro på framförallt Amazons plattform i UK.  A 
to K kompletterar Nutrinovate väl, både vad 
gäller geografisk närvaro, försäljningskanaler och 
produktutbud. Jag ser fram emot att fortsätta 
denna resa med A to Ks befintliga sortiment och 
även med en rad nya produkter under 
varumärket”, kommenterar Magnus Nilsson Vall 
VD för Nutrinovate.  

 

 

Claes Persson, VD för A to K, fortsätter att kommentera: ”A to K har blivit ett 
etablerat konsumenthälsovårdsföretag i Sverige och vi är stolta över det vi har uppnått sedan 
starten. Vi ser Nutrinovate som en mycket lämplig ny ägare av bolaget och det finns goda 
försäljningssynergier mellan verksamheternas nuvarande portfölj och marknadsposition.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Magnus Nilsson Vall, VD Nutrinovate, +46 735 18 60 67, mnv@nutrinovate.se  

Nutrinovate AB är ett svenskt företag som utvecklar, producerar och säljer hälso- och 

skönhetsprodukter. Fokus är innovation och att tillgängliggöra den senaste forskningen till en bredare 

massa. Genom att förena okonventionellt tänkande, progressiva arbetssätt och vår sammanlagda 

kompetens som består av flera decennier inom forskning och den traditionella läkemedelsbranschen 

löser vi problem med konsumenten i fokus. Mer information finns på www.nutrinovate.se  
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