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Oscar Rosdahl ny vd för Svegro
Den 12 augusti tar Oscar Rosdahl över som ny vd för Sveriges
största grönsaksproducent Svegro, för att fortsätta
företagets påbörjade transformationsresa. Han kommer
närmast från Arla och efterträder Otto Drakenberg som
kommer att ta över ordförandeskapet i Svegro.
Oscar Rosdahl ingår idag i den svenska ledningsgruppen i Arla
i egenskap av kategoridirektör med resultat- och
innovationsansvar för ost, smör och matlagningsprodukter.
Han har tidigare arbetat som försäljningsdirektör på Arla och
dessförinnan ansvarat för delar av den nordiska
försäljningsorganisationen på Procter & Gamble.
-

Svegro är ett otroligt spännande företag som ligger i
framkant när det kommer till konsumenters ökade
intresse för att äta grönt och hållbart. Med min
bakgrund som skånsk äppelodlare känns det fantastiskt kul och motiverande att få
möjligheten att få leda denna resa tillsammans med alla medarbetare på Svegro, säger Oscar
Rosdahl.

Otto Drakenberg, som idag är tillförordnad vd, kommer att ta över ordförandeskapet i Svegro. Otto
har mångårig erfarenhet inom dagligvarubranschen, bland annat som vd på Carlsberg Sverige och
koncernchef i norska Arcus-gruppen.
-

Det är väldigt roligt att få lämna över vd-skapet till Oscar som har en perfekt profil för att
fortsätta den transformation av Svegro som vi har påbörjat, säger Otto Drakenberg.

Svegro accelererar nu tillväxten i verksamheten genom att utveckla förädlade produkter med
utgångspunkt i egna närproducerade grönsaker. Först ut i det nya produktsortimentet är Svegro
Örtpesto som lanserades i april. Genom att bredda sortimentet vill Svegro ta en tydligare position
inom det växande hälso- och hållbarhetssegmentet, med målet att inom 5 år ha dubblat företagets
omsättning.

För mer information, kontakta:
Anette Wallner
Telefon: 08-602 23 33
E-post: anette.wallner@svegro.se
Om Svegro
Svegro ägs av Familjen Norman sedan 1960 och har sitt huvudkontor på Färingsö, utanför Stockholm.
Vi odlar ekologiska färska örter och sallat i kruka, samt packar kvalitetsgrönsaker och potatis året om.
Som ledande inom kategorierna driver Svegro ett aktivt arbete med att ständigt utveckla nya
produkter med hållbarhet i fokus och för att sprida inspiration och kunskap till alla som har ett
passionerat matintresse med vårt varumärkeslöfte ”Ärliga smaker som växer”. Svegro omsätter ca
300 mkr och har ca 90 anställda. För mer information, besök www.svegro.se.

