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Nattaro Labs tecknar 10-årsavtal inför Europaregistrering av Nattaro Safeää 

Som tidigare meddelats ansökte Nattaro Labs AB 2018 om en Europaregistrering för den 
patenterade produkten Nattaro Safeää hos ECHA (European Chemical Agency). Ansökan är 
inlämnad i samarbete med tyska Biofa GmbH, vilka säljer kiselgur som används som aktivt ämne i 
produkten Nattaro Safe. Nu meddelar Nattaro Labs att bolagen formaliserat samarbetet i ett avtal, 
vilket vid kommande registrering säkrar rätten för Nattaro Labs att köpa kiselgur för användning i 
Nattaro Safe under de kommande tio åren.  

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid 
Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I 
nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade 
produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning. Den patenterade vägglustejpen 
Nattaro Safe möjliggör förebyggande skydd för att minska kostnader och ge “nattaro” – peace of mind – 
till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss. 

Biofa GmbH är ett tyskt bolag som tillhandahåller ekologiskt växtskydd och växtförstärkare för ekologiskt 
jordbruk. Bolaget innehar också ett antal EU-registreringar för biologiska bekämpningsmedel, inklusive 
naturlig kiseldioxid, kiselgur. Kiselgur används som aktivt ämne i Nattaro Labs produkt Nattaro Safe. Biofa 
GmbH ingår idag i den schweiziska koncernen Andermatt Holding. Bolag i Andermattkoncernen agerar 
som återförsäljare av Nattaro Labs produkter i bland annat Schweiz och Storbritannien.  

”Vi har arbetat ihop med Biofa i drygt tre år nu med Europaregistreringen av Nattaro Safe. Ansökan lämnades 
in till Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA redan i november 2018 och Biofa bedömer att ansökan har 
goda möjligheter att godkännas under 2022. Därför känns det viktigt att få ett formellt avtal på plats som 
säkrar nuvarande kostnadsstruktur och leveranser av nyckelkomponenten kiselgur för de kommande tio 
åren” säger Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.  

För mer information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Gustafson 
VD, Nattaro Labs AB 
+46 73 301 92 23 
carl-johan@nattarolabs.com 

 

______________________________________________________________________________________ 
 
Om Nattaro Labs AB 
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska 
behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell 
vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara 
lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har 
huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under 
namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com  
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Bild 1. Nattaro Safe - långvarigt skydd och behandling mot vägglöss.  
 

 
Bild 2. Nattaro Safe - patenterad lösning mot vägglöss. 


