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Göteborg den 23 april 2010

COT växer på den turkiska marknaden
COT:s distributör i Turkiet, Arimtek Aritma Medikal Teknolijileri Ltd., har tecknat en ny större order med
COT – Clean Oil Technology AB (publ). Kommunerna runt Ankara har påbörjat inköp av COT OilRefiner
System™ för installation i bussar, lastbilar och entreprenadmaskiner.
”De aktuella kommunerna har sedan en tid utvärderat och validerat COT:s produkter, med mycket gott
resultat. Nu inleder man seriemässig installation på sin fordonsflotta” säger Fuat Yucel, VD och delägare
i Arimtek.
”Potentialen är stor här i landet” fortsätter Fuat. ”Miljöfrågan blir allt viktigare och dessutom ser man
stora besparingar genom längre oljebytesintervaller, mindre slitage och färre stillestånd. Ytterligare ett
antal kommuner och transportföretag där vi under 2009 utfört provinstallationer visar nu seriöst intresse
för det patenterade COT-systemet. Jag förväntar mig fler affärer med dessa kunder under året.”
”Det är mycket glädjande att marknadsföringen i Turkiet nu bär frukt” säger COT:s marknadschef
Göran Fredriksson. ”Vår distributör Arimtek är ett seriöst och serviceinriktat företag med gott rykte och
stort kontaktnät. Jag är övertygad om att deras prognos är väl underbyggd vilket kommer att generera
fler order från Turkiet framöver” avslutar Göran.
Arimtek är dessutom distributörer för Dometic och Enwa AB, som båda är kvalitetsföretag inom
vattenrening.
”COT har haft en gynnsam start på året” säger VD Morgan Ryhman. ”Tillsammans med de löpande
affärerna med bland andra Volvo och Hüllert, innebär ordern från Turkiet att bolagets omsättning redan
under första tertialet i år överstiger omsättningen för helåret 2009”.
För mer information, kontakta Göran Fredriksson på mobiltelefon 076 - 776 80 77 eller
goran.fredriksson@cot.se

COT är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad
miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. COT-aktien är listad på NGM MTF
sedan 2004. Läs mer om COT på www.cot.se
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