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Jan Olofsson ny vd för Lantmännen Krafft
Jan Olofsson har utnämnts till ny vd för Lantmännen Krafft. Han kommer närmast
från en tjänst som vd för Yoplait.
Jan Olofsson har mångårig erfarenhet från företag som arbetar med snabbrörliga
konsumentvaror och har där haft olika roller inom försäljning och marknadsföring. Närmast
kommer han från Yoplait Sverige AB där han varit vd sedan 2009.
– Jag är mycket glad att Jan accepterat rollen som vd för Lantmännen Krafft. Han har stor
erfarenhet av varumärkesbyggande och försäljning både i och utanför Sverige samt omtalat
gott ledarskap. säger Monika Lekander, chef division Lantbruk.
– Det ska bli otroligt stimulerande att börja jobba på Lantmännen Krafft och få leda företaget
mot nya mål. Jag ser fram emot att bidra till att Lantmännen Krafft fortsätter leverera sina fina
produkter med den mycket höga kvalitet företaget är känt för, både i Sverige och
internationellt, säger Jan Olofsson, tillträdande vd för Lantmännen Krafft.
Tillträdesdatum är ännu inte klart, dock allra senast den 1 mars 2012.
Lantmännen Krafft ingår i division Lantbruk inom Lantmännen-koncernen.
Bild på Jan Olofsson
För mer information, kontakta:
Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-606 61 91

Fakta/Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på
Lantmännens varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting och Gooh. Lantmännen ägs av
drygt 36 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 36 miljarder
kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan och vi tar ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på:
www.lantmannen.com och www.lantmannen.se
Lantmännen Krafft AB utvecklar, marknadsför och erbjuder ett brett produktsortiment inom hästfoder både på den
svenska marknaden och internationellt där Frankrike är den största exportmarknaden. Lantmännen Krafft är
Sveriges största leverantör av hästfoder. Läs gärna mer på www.krafft.nu

