Lahega Kemi byter nu namn till Clemondo
Bra för dig, bra för oss och bra för vår planet.
Under 2016 förvärvades Lahega Kemi av North Chemical och samtidigt ändrade koncernen namn till
NC Lahega AB (publ). De operativa bolagen North Chemical Sverige (tidigare Aktiv Kemi) och A Clean
Partner fusionerades i oktober 2016 in i Lahega Kemi AB och vi skapade därmed en av de ledande
aktörerna inom formulerad kemi i Sverige.
Det operativa bolaget Lahega Kemi AB med organisationsnummer 556067-5505, byter nu namn till
Clemondo AB. Enligt förslag till årsstämman den 12 maj föreslås koncernens moderbolag NC Lahega
AB (publ) ändra namn till Clemondo Group AB (publ).
- Clemondo är en kombination av clean och mondo. Clean står för ren, mondo för världen och
emondo betyder förbättra på latin. Det är ett namn som speglar vårt mål att vara ett föredöme när
det gäller att ge kunderna hållbara, innovativa och effektiva helhetslösningar, säger Erik Hantoft,
VD för NC Lahega AB.
Tidigare aviserade namnförslag (Tellus AB) har förkastats till följd av svårigheter att uppnå ett fullgott
varumärkesskydd.
Förutom namnbytet sker dock ingen förändring, vi är samma erfarna serviceinriktade företag som
innan. Vi behåller vårt organisationsnummer och alla administrativa system fungerar på samma sätt
som tidigare. Vi ber er vänligen kontrollera att ni har rätt bankgiro nummer 5018-1122 upplagt i era
system.
Men det är bara namnet som är nytt, vi har fortfarande samma långa erfarenhet och ett av marknadens
bredaste sortiment inom rengöring. För att göra vårt erbjudande tydligare kommer vi att samla
våra produkter under tre varumärken:
Lahega för fordonsvård, Liv för hygien och rengöring och Strovels för rengöringsprodukter samt
processhjälpmedel inom tillverknings-, underhålls- och livsmedelsindustrin. Förutom dessa starka
varumärken har vi även Private Label by Clemondo, vårt koncept för att ta fram kundens egna
märkesvaror.
Om du undrar över något när det gäller namnbytet är du välkommen att höra av dig via din vanliga
kontaktperson.
Välkommen till Clemondo – rätt kemi för en renare värld!
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