Magnus Kagevik ny chef för Lantmännens division Energi
Magnus kommer närmast från en roll som Executive Vice President Assa Abloy AB & President APAC i Hong Kong. Han tillträder
sin nya roll på Lantmännen den 1 mars.
Tidigare har Magnus haft ett flertal ledande roller inom Assa Abloy och dessförinnan inom Whirlpool, med placeringar i bland annat Tjeckien, Storbritannien,
Italien och Frankrike. I sin roll som chef för division Energi kommer Magnus även att ingå i Lantmännens koncernledning.
– Jag vill hälsa Magnus varmt välkommen till Lantmännen och division Energi. Magnus har en gedigen industriell kompetens och erfarenhet från ledande roller,
samt en internationell kompetens som blir allt viktigare för de expanderande affärerna inom division Energi. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans, och
känner mig säker på att Magnus är rätt person att fortsätta leda divisionen framåt, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.
– Jag ser fram emot att börja arbeta på Lantmännen och division Energi, det är ett väldigt spännande företag med unika förutsättningar och stora möjligheter.
Efter många års arbete utomlands ser jag också fram emot att få Sverige som min hemmabas och att få vara med att driva utvecklingen av affärerna med
fokus på lönsam tillväxt, tillsammans med alla medarbetare inom Lantmännen, säger Magnus Kagevik.
Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/

Vid ytterligare frågor, kontakta:
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Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska
lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor 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 och Schulstad. 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.com.

