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Peter Overgaard ny chef för
Midsonas affärsområde Danmark
Midsona har utsett Peter Overgaard till ny chef för affärsområde Danmark. Han efterträder
Lars Børresen som beslutat sig för att söka andra karriärutmaningar efter att framgångsrikt
ha lett Urtekram A/S och sedermera Midsona Danmark A/S under sexton år.
Peter Overgaard har bland annat haft ledande ställningar i Cadbury, Scandic Food, Hjem Is
och Jensens Bøfhus. Han kommer närmast från en ställning som Kommersiell Direktör för
området Education i Kompan A/S. Overgaard har en Cand Merc i ekonomi.
”Vi är glada att kunna rekrytera Peter Overgaard som har en stark kommersiell profil. Han
är rätt person att leda affärsområde Danmark när Lars Børresen lämnar bolaget efter
sexton förtjänstfulla år”, säger Peter Åsberg, VD och koncernchef för Midsona.
Overgaard startar den 11 december 2017 och kommer att arbeta parallellt med Børresen
fram till den 1 februari 2018, då han formellt tillträder sin tjänst som Affärsområdeschef för
Danmark. Lars Børresen kommer att fortsätta leda flera nordiska projekt tills han slutar på
Midsona den 30 juni 2018.
Peter Overgaard kommer att ingå i Midsonas koncernledning, som då kommer att bestå av
Peter Åsberg, Lennart Svensson, Anders Dahlin, Tobias Traneborn, Peter Overgaard,
Christoffer Mørck, Markku Janhunen och Ulrika Palm.
För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.
Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Anders Dahlins försorg för offentliggörande den 8 december
2017 kl 9 CET.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen
representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder
och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona
omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

