
 
  

 

                

 
 
Om Midsona AB 
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. 
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt 
via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET och URTEKRAM. 
Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com 
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Ulrika Palm ny chef för 
Midsonas nordiska division 
 
Midsona har utsett Ulrika Palm till ny Division Director Nordic. 
 

Ulrika har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg och har varit anställd i 
Midsonakoncernen sedan 2016 som affärsområdeschef för Midsona Sverige. Hon kommer 
inledningsvis att axla båda rollerna. 

 
”Ulrika Palm har gedigen erfarenhet från snabbrörliga konsumentvaror och goda kunskaper 

om detaljhandel. Hon har i rollen som chef för affärsområde Sverige varit drivande i 
arbetet med att utveckla den svenska verksamheten och skapa lönsam tillväxt. Jag är helt 
övertygad om att Ulrika är rätt person att fortsätta driva den nordiska verksamheten i 

Midsona på ett framgångsrikt sätt” säger Peter Åsberg, VD och koncernchef för Midsona. 
 

Nuvarande Nordic Director Anders Dahlin har valt att lämna Midsona för en tjänst utanför 
koncernen.  Anders, som var VD och delägare i Internatural AB, utsågs i samband med 
förvärvet 2016 till Nordic Director. ”Jag vill rikta ett stort tack till Anders för hans insatser. 

Han har varit drivande i Midsonas arbete för att skapa en nordisk division, vilket han 
hanterat på ett utmärkt sätt. Jag önskar Anders all lycka till framöver”, säger Peter Åsberg. 

 
Anders Dahlin lämnar sin tjänst den 30 november 2018 och Ulrika Palm tillträder samtidigt 
som ny Division Director Nordic. 

 
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 Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 19 oktober 
2018 kl 09.45 CET. 
 
 


