Lars Franzén blir ny vd för AS Faktor
AS Faktor, ett bolag inom Lantmännen som bedriver forskning och utveckling av livsmedel för speciella medicinska ändamål och
läkemedel, tillsätter en ny vd. Lars Franzén tillträder tjänsten den 12 mars.
Lars Franzén tillträder som ny vd för AS Faktor den 12 mars och ersätter nuvarande vd:n Lars Sjöstrand. Lars Franzén har tidigare varit vd i ett
flertal svenska bolag och har erfarenhet av arbete inom livsmedel med specifika medicinska ändamål, från bland annat Arla och Semper. Han
kommer närmast från en roll som vd på Meloq, ett bolag som marknadsför medicintekniska produkter till fysioterapeuter.
– Jag vill hälsa Lars varmt välkommen till Lantmännen och AS Faktor. Lars har en gedigen kompetens inom AS Faktors verksamhetsområde och
en bred erfarenhet av affärsutveckling. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Lars för att fortsätta att utveckla AS Faktors verksamhet, säger
Marcus Hubrecht, styrelseordförande i AS Faktor.
AS Faktor är ett företag inom Lantmännen som driver forskning och utveckling och tillhandahåller produkter som av Livsmedelsverket klassificeras
som livsmedel för speciella medicinska ändamål eller ”Medical Food”, bland annat SPC-Flakes® och Salovum®. SPC-Flakes® har betydande
antiinflammatoriska egenskaper och används vid mag- och tarmsjukdomar samt Ménières sjukdom. Produkten kan köpas receptfritt på apotek och i
hälsokostbutiker.
– AS Faktor har stor tillväxtpotential och befinner sig i en mycket spännande fas. Bland annat utvecklar vi just nu ett läkemedel som lindrar
symtomen från allvarliga skallskador, avslutar Marcus Hubrecht.
Läs gärna mer om AS Faktor på https://as-faktor.se/
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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, 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 lantmannen.com.

