
Niklas Lindberg ny chef för Swecon

Lantmännen har utsett Niklas Lindberg till ny chef för affärsområde Swecon. Niklas efterträder Håkan Pettersson, som går i pension
efter 18 år som chef för Swecon.

Niklas Lindberg, nuvarande CFO för Swecon, tillträder den 1 oktober och kommer att ingå i Lantmännens koncernledning.

– Jag vill tacka Håkan för hans utmärkta insatser för Swecon och Lantmännen. Under Håkans tid som chef för Swecon har affären expanderat
internationellt, samarbetet med Volvo har stärkts – och affärsområdet har idag en bärande roll i Lantmännenkoncernen. Det är också glädjande att
välkomna Niklas Lindberg som Håkans efterträdare: Niklas har en gedigen erfarenhet både inom Swecon och sedan tidigare, och står för kontinuitet
och stabilitet i ledarskapet, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Håkan Pettersson har varit chef för Swecon sedan 2002, och arbetade dessförinnan på Volvo i 15 år. Håkan kommer att fortsätta som ordförande i
Swecon Advisory Board, och därigenom kunna bidra till den fortsatta utvecklingen.

Niklas Lindberg har arbetat på Lantmännen i fem år; de första två åren som CFO för Swecon Sverige, och därefter som CFO för hela Swecon.
Niklas har tidigare erfarenhet bland annat som chefscontroller på Seco Tools, som vd för ett metallföretag – och som ekonomichef för IL Recycling-
koncernen.

– Swecon är ett fantastiskt fint bolag, och jag är väldigt glad över att ta vid efter Håkan. Vi har utvecklats på ett mycket fint sätt de senaste åren, men
trots det finns det flera områden där vi kan bli ännu bättre – och det känns spännande att få leda den resan. Min ambition är att vi ska bibehålla det
som gör Swecon så bra, samtidigt som vi tar nästa steg tillsammans med Volvo – till exempel när det gäller affärsmodeller och ny teknik, säger Niklas
Lindberg.

Bilder finns på https://lantmannen.se/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har
verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända
varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har
funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.


