Produktinformation om SodaStream
SodaStream är ett system för framställning av hemmagjord läsk och kolsyrat vatten.
SodaStream – även känt under namnet Soda-Club - säljs i 17 länder bland annat i
England, Tyskland, Frankrike, Sydafrika, USA, Korea, Israel och Australien. Årligen
konsumeras över 850 miljoner liter hemproducerad SodaStream-dryck.
SodaStream-produkterna består av:
• SodaStream-maskin med gaspatron som återanvänds
• PET-flaskor att förvara drycken i, flaskorna återanvänds
• Smaker i form av essenser på flaska
SodaStream-maskinen finns i två modeller, Jet och Design.
För att göra kolsyrat vatten med SodaStream behövs kranvatten och en SodaStreammaskin med gaspatron. För att göra läsk tillsätter man bara någon av SodaStreams
smaker som finns på flaska.
I Sverige finns tolv smaker att välja mellan: Cola, Cola Diet, Crystal Lemon, Ginger Ale
och Tonic samt kombinationer med fruktextrakt Pink Grapefruit, Cranberry &
Blackcurrant, Red Berry Mix, Lemon Fresh och Orange Fresh. Dessutom finns
energidryckerna Orange Mango + vitamin C och Grape Energy.
Smakerna finns i ett variationspaket som innehåller tolv flaskor med tolv olika smaker
som vardera ger en liter dryck. Och i storpack (500 ml) av respektive smak som ger tolv
liter färdig dryck.
Gaspatronen Alco2jet är av aluminium och tillverkad enligt högsta europeisk
säkerhetsstandard. En standardpatron räcker till cirka 60 liter kolsyrad dryck.
Kolsyrehalten bibehålls i den färdigblandade drycken tack vare SodaStream-flaskans
specialgjorda kork med hermetisk försegling.
Med SodaStream skyddar man miljön genom att minska förbrukningen av burkar och
flaskor men även genom att dricka vatten som kommer genom kranen, inte med lastbil.

Historik
SodaStream kom till Sverige redan 1974. Agenturen ägdes fram till 1985 av Sten
Mörtstedt. SodaStream försvann från den svenska marknaden när läsktillverkaren
Cadbury Schweppes 1985 köpte upp konkurrenten. 1991 sålde Cadbury Schweppes
SodaStream till Soda-Club Worldwide BV.
Soda-Club Scandinavia AB
Soda-Club Scandinavia AB grundades 2004 av Johan Kalling, Hans Langenskiöld, Per
Björkman och Thomas Irstam. Soda-Club Scandinavia AB har tecknat ett 15-årigt avtal
med Soda-Club Worldwide BV. Avtalet gäller för Sverige med option på Norge.
Den nordiska marknaden är speciellt intressant på grund av den extremt höga
vattenkvaliteten, den höga kännedomen - över 60 procent känner till SodaStream i
Sverige - samt den dramatiskt ökade konsumtionen av buteljerat vatten.
I Sverige har konsumtionen fördubblats de senaste tio åren.
Soda-Club Scandinavia AB ägs till 100 procent av The Empire AB (EMP) vars största
ägare är Johan Kalling och Hans Langenskiöld med vardera ca 20 procent av EMPaktierna. De är, liksom medarbetarna på Soda-Club Scandinavia AB Per Björkman och
Thomas Irstam, ägare i företagsledande position.
Johan Kalling är verkställande direktör både för The Empire AB och dotterbolaget SodaClub Scandinavia AB. Ian Wachtmeister är styrelsens ordförande och äger ca 10 procent
av aktierna.
Soda-Club Worldwide BV
Moderbolaget Soda-Club Worldwide BV, med huvudkontor i Holland, är ledande på den
internationella arenan med en global marknadsandel på 75 procent. Soda-Club
Worldwide BV äger varumärkena SodaStream och Soda-Club. Sedan nystarten 1991 har
företaget och koncernchefen Peter Wiseburgh gjort SodaStream till världens största
hemdryckskoncept med maskiner i flera miljoner hem.

