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Agneta Påander ny CSR-direktör på
Orkla Foods Sverige
Agneta Påander tillträder den 1 april tjänsten som CSR-direktör. Agneta
kommer närmast från tjänsten som marknadschef för Orkla Foods Sveriges
affärsområde FoodSolutions som riktar sig till restaurang och storhushåll.
– Jag är väldigt glad att Agneta har tackat ja till tjänsten som CSR-direktör. Vi är ett
ansvarsfullt företag som vill göra skillnad för den svenska folkhälsan och samhället. Vi har
lagt en fantastisk grund för oss med en tydlig och stark strategi för hur vi ska arbeta med
CSR-frågorna framåt. Jag är trygg med att Agneta, med sin breda och passande bakgrund,
kommer att axla detta ansvar på ett bra sätt och flytta fram våra positioner ytterligare, säger
Patrik Andersson, vd Orkla Foods Sverige.
Agneta Påander började på dåvarande Procordia i augusti 2011 och har dessförinnan bland
annat arbetat inom IKEA Food Global Services och inom strategiskt inköp Orkla i Norge. Hon
brinner för hållbarhet och ansvarsfrågor, och har en stark tro på den kraft det innebär att
arbeta tillsammans. Hon har en lång och bred erfarenhet inom livsmedelsbranschen.
– Orkla Foods Sverige har en stark CSR-strategi som jag vill fortsätta implementera och
vidareutveckla. Mina tidigare erfarenheter har gett mig en bred och stabil grund som jag är
övertygad om kommer att vara värdefull i vårt CSR-arbete framåt. Tillsammans med våra
kunder, externa kollegor och alla kompetenta medarbetare kommer vi kunna göra skillnad
och arbeta för att Sverige ska bli både grönare och hälsosammare, säger Agneta Påander.
Agneta Påander tar över som CSR-direktör efter Cecilia Sjöholm.
För mer information, kontakta:
Helén Knutsson, kommunikationschef, Orkla Foods Sverige
+46 765 38 55 78, helen.knutsson@orklafoods.se

Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Våra
varumärken är Abba, Anamma, Kalles, Felix, BOB, Frödinge, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, Mrs Cheng's,
Kung Gustaf, Fun Light, Grebbestads, JOKK, Den Gamle Fabrik, Ejderns, Svennes, Hållö, Lucullus, Limfjord,
Liva Energi och Paulúns.
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