
 
 
 

                                       
 
PRESSMEDELANDE: Nyemission ska hjälpa Purewell AB (publ) att ta nästa steg  
 
Sommaren 2022 har bjudit på värme och strålande sol. Högsäsongen för Purewell har dragit i gång 
och den höga efterfrågan på vatten har satt sina spår. Under sommaren har det varit ett högt tryck 
på Purewell.  Med anledning av detta väljer Purewell att gå in som ägare hos Tonicroom AB & Retail 
sales Group AB, allt för att satsa på utveckling av verksamheten.   

Purewell står inför en fantastisk tillväxt där vi räknar med att omsättningen ökar med 30% per år de 
närmsta 5 åren. Ägarstrukturen har stor erfarenhet av lansering av livsmedelsprodukter 
internationellt och är kapitalstarka för vår fortsatta expansion, säger Henrik Byrsjö, produktionschef 
på Purewell.   

När Purewell flyttade in i sina lokaler i Röfors 2022 var målet att få folk att återupptäcka det 
kristallklara vattnet. Därefter har en unik kolsyreprocess utvecklats och i den anrika industrilokalen 
finns idag en av Sveriges nyaste vattenfabriker. Idag besitter Purewell en produktionslinje, och med 
emissionens pengar kommer investeringar för att öka produktionskapaciteten vara möjlig.   

Vi kommer investera i en ny helautomatisk petflaskfyllare och en burklinje. Vår maskinpark kommer 
då bestå av hela tre produktionslinjer med en årlig kapacitet på ca 60 miljoner förpackningar, säger 
Henrik Byrsjö.   

Purewell lägger mycket energi på att investera i moderna maskiner för att utveckla verksamheten 
men företagets hjärtefråga står fortfarande i fokus-kvalitet, miljö och mervärde.  

Idag har Purewell åtta anställda, men för att matcha den ökade produktionskapaciteten väljer 
Purewell att satsa på personalstyrkan och förstärka organisationen.  
 
Purewell startar också ett logistikcenter för samdistribution för smartare lösningar. 
 
Purewell går in och blir delägare i RSG-Retail Sales Group, med en ägarandel på 33% ska Purewell 
utveckla och stärka upp försäljning än mer. Bolaget består idag av 10 säljare som täcker försäljningen 
över hela Sverige. Väletablerade säljare som jobbat i livsmedels/dryckesbranschen i många år och 
bedriver befintlig och ny försäljning mot Sveriges största dagligvarubutiker.  



 
Purewell ska också lagerhålla, distribuera och sampacka RSGs övriga produktportfölj. Detta blir en 
stor del i vår utveckling och tar oss en bra bit på vägen i vår strävan efter att nå smartare och mer 
lönsammare logistiklösningar och mer klimatsmarta lösningar.  
 
Purewell har också startat upp sitt Ambassadörsprogram, där rekrytering av uppskattningsvis 60 
ambassadörer ska täcka alla Sveriges butiker. Det kommer vara slagkraftigt för både Purewell, RSG, 
Tonicroom och butikerna. Det finns också stora möjligheter att expandera och utveckla tjänsten kring 
Ambassadörerna.  
 
Purewell går också in och blir delägare i Tonicroom. Tonicroom är en oas för alla som törstar efter 
inspiration och unika produkter inom premiumsegmentet av Tonic, Soda och Mixers.  
Tillsammans ska Purewell & Tonicroom vara den självklara leverantören av premiumdryck som ger 
mer värde i smak, design, kvalitet i Sverige 
 
För att kunna väva samman framgångarna var logistikcentret ett givet val. Det kommer ge oss nya 
möjligheter och ge ringar på vattnet, både på lång och kort sikt. Det blir också ett stort steg för oss i 
vårt arbete mot ett mer miljövänligt arbetssätt. 
 
Agenten för USA har initierat sitt arbete, först ut var Kalifornien. Som en del i samarbetet har han 
blivit delägare i Purewell.  
  

Nyheter 2022 
Vi strävar alltid efter att ligga steget före i produktutveckling. Sensommarens nyheter kantras av 
Blossom, ett stilla vatten med smak av blommor och frukt, inga konstiga tillsatser, inget tillsatt 
socker, noll kalorier. Givetvis ekologiskt, Renhet i sin klaraste form.  
 

 
 
Stilla - Kolsyrat - Jordgubb - Citron - Päron – Svartvinbär  
-med Ekologiska aromer  
 
 
 

 
 
Indian Tonic Water - Lingonberry Tonic Water - Ginger Beer 
-Premium Tonic från Finland 
 
 

 
Stilla vatten med ekologiska blomextrakt & arom 
Jasmin & Lime - Lavendel & Päron - Ros & Persika - Fläder & Lime  



 
 

Där det sekundära får vara det primära. 
 
Tonic Room är paraplyet för vår mission, som är att förse svenska folket med högkvalitativa tonic, soda 
och övriga mixers. Och att erbjuda en plattform för inspiration och gemenskap kring ämnet goda 
drycker.   
 
Vårt mål är att vara den självklara partnern när det kommer till mixers med en uppdaterad portfölj, 
innehållande ett unikt utbud av varumärken i världsklass. 
 
Vår vision är att bli marknadsledande som importör och distributör inom dryckessegmentet på hela 
den svenska marknaden. 
 
HUR VI JOBBAR IDAG 
 
För att nå dit vi vill har vi två ben som vi arbetar aktivt med. Ett som vänder sig till butikernas inköpare 
och ägare.  Ett annat som vänder sig direkt till slutkonsumenterna.  
 
B2B – Tonic Room full service 
Genom att erbjuda en fullservicetjänst till alla svenska dagligvaruhandlare ska vi ta marknadsandelar 
som annars kan vara svåra att ta hem. Tjänsten innebär att vi inledningsvis presenterar ett grundutbud 
anpassat för varje unik butik. Därefter uppdateras utbudet kontinuerligt baserat på faktisk försäljning 
och efterfrågan i butik, i kombination med ett visst nyhetsflöde. Ett enkelt och effektivt sätt för varje 
enskild handlare att få ett lönsamt och attraktivt utbud i sin butik.  
 
B2C – Tonicroom.se 
Idag, en webshop med brett utbud inom tonic och mixers. I morgon, en portal för inspiration, möten 
och utveckling. Marknadsledande utbud och unika möjligheter för producenter att möta sina kunder 
på neutral mark. En självklar mötesplats för den som uppskattar dryck av alla slag.  
 
VÅR PORTFÖLJ 
Muteman 
En finsk kvalitetstonic som tillgodoser den breda massan. Skapade av Helsinki Distilleri Co.  Finns idag 
tre olika mixers men fler är under utveckling. Produceras och ägs idag av Finlands största bryggeri – 
OLVI. 
 
Twelve Below 
En riktigt bra lågkalori-tonic! Med mindre än 12 kcal per servering och med agavesirap 
som enda tillsats för sötma, så bjuder de en genuin smakupplevelse utan eftersmaken 
som artificiella sötningsmedel lämnar.  
 
1883 
Tillverkare av syrups sedan 1883 i franska alperna. Uteslutande hög kvalitet och endast råvaror av 
bästa sort. Utmanar den, på svenska marknaden, ledande konkurrenten Monin. Otrolig potential och 
fantastiska produkter. 



 


