
   

 
Fakta/ Lantmännen Lantbruk 
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra 
varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 35 000 svenska 
lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor. Vårt företag är 
grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Det, kombinerat med att 
Lantmännen har verksamhet i hela kedjan från jord till bord, gör att vi kan ta ansvar för alla steg i kedjan. Läs 
gärna mer på: www.lantmannen.com eller www.lantmannen.se  
 
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och 
animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på 
www.lantmannenlantbruk.se 
 

PRESSMEDDELANDE 2012-06-29 
 
Stefan Atterwall – ny försäljningschef på Lantmännen 
Stefan Atterwall blir ansvarig för lantbruksförsäljningen på Lantmännen Lantbruk 
från den 1 augusti. 
 
Stefan Atterwall, som varit anställd på Lantmännen Lantbruk sedan maj 2006, har en bred 
erfarenhet av lantbruksnäringen. Han är utbildad agronom och har tidigare jobbat för SLU, 
Hushållningssällskapet och växtskyddsföretaget Makhteshim-Agan.  
 
– Stefan känner vår organisation, våra erbjudanden och våra kunder väl. Han har haft ett 
flertal ledande befattningar på Lantmännen och han kommer att göra ett bra jobb med att 
utveckla vår lantbruksförsäljning, säger Monika Lekander, divisionschef Lantmännen 
Lantbruk. 
 
– Jag är stolt och glad över förtroendet. Vi har en mycket kompetent säljkår och kan erbjuda 
våra kunder stora valmöjligheter genom vår bredd av produkter och tjänster, samtidigt som vi 
är marknadens mest lokala aktör, säger Stefan Atterwall, för närvarande chef för 
produktsegmentet foder på marknadsavdelningen. 
 
Stefan Atterwall kommer att ingå i Lantmännen Lantbruks ledningsgrupp och rapportera till 
Monika Lekander. 
 
Fram till dess att Stefan Atterwall tar sig an sin nya arbetsuppgift den1 augusti är Monika 
Lekander tillförordnad försäljningschef för Lantmännen Lantbruk.  
 
 
För mer information, kontakta: 
Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Lantbruk, telefon: 070-606 61 91 
Stefan Atterwall, chef för segment foder, Lantmännen Lantbruk, telefon: 076-118 53 84 
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