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Probi utser Ole Søgaard Andersen till tillförordnad VD 

 
Probi AB (publ) (”Probi”) offentliggjorde idag att Ole Søgaard Andersen har utsetts till 

tillförordnad verkställande direktör och att han tillträder tjänsten omgående. Ole Søgaard 

Andersen ersätter nuvarande verkställande direktör Peter Nählstedt.  

Ole Søgaard Andersen är en internationell fulländad företagsledare med över 30 års erfarenhet av 

ingrediensföretag. Han har tidigare innehaft befattningar som President, Systems Division och Global 

Vice President Sales, Marketing & Application för Nutrition and Health på DuPont. Han har även varit 

medlem av Daniscos Executive Board.   

Probi kommer att anlita en rekryteringsfirma för rekrytering av en ny VD för att ytterligare stärka bolagets 

strategier och ta Probi till nästa steg i dess utveckling och tillväxt.  

”Vi tackar Peter Nählstedt för hans insatser med att utveckla Probi till ett ledande globalt probiotikabolag 

och för hans engagerade arbete i bolaget. Probi har en bra position för att fortsätta arbetet med sin 

tillväxtstrategi. Jag är övertygad om att Ole Søgaard Andersen fullt ut kommer att utnyttja 

tillväxtmöjligheterna på marknaden till dess att en ny VD är utsedd”, säger Jean-Yves Parisot, styrelsens 

ordförande.  

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 15.50 CET. 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

Jean-Yves Parisot, styrelseordförande, Probi, tel +33 670 48 0684, e-mail: ir@probi.se   
Niklas Brandt, CIO & Investor Relations, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-mail: niklas.brandt@probi.com  

OM PROBI 

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv 

och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av 

forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt företag med fyra verksamhetscenter, distribution på över 40 marknader och med 

400 patent världen över. Under 2017 omsatte Probi 612 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi 

har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.com.  
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