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Martin Lindström ny VD  

på Guldfågeln AB 
 

Under sommaren 2013 tillträder Martin 

Lindström som VD för Guldfågeln AB. Martin 

efterträder Jimmy Samuelsson som efter 10 

år lämnar VD-skapet för att övergå till senior 

rådgivare åt Guldfågelns moderbolag, 

Blentagruppen. 

 
Martin Lindström, idag VD för Ingelstad Kalkon AB, har en bred erfarenhet inom livsmedels-

industrin genom sina tidigare ledande befattningar inom produktion, försäljning och marknad. 

Martin har arbetat med några av Sveriges starkaste varumärken – under fyra år på Atria 

Scandinavia samt under en tioårsperiod på AB Sardus.  

Sedan 2012 ingår Martin Lindström i Guldfågelns styrelse.  

 

Martin Lindström: 

– Guldfågeln är ett erkänt och konkurrenskraftigt bolag. Företaget har stärkt svensk kycklings 

position på marknaden. Parallellt med detta har varumärket Guldfågeln förstärkts genom 

flera innovativa produktlanseringar. Jag ser fram emot att, tillsammans med medarbetarna, 

fortsätta att utveckla både bolaget och varumärket. 

 

Lars Holmström, Styrelseordförande i Guldfågeln AB: 

 – Jimmy Samuelsson har varit verksam i livsmedelsbranschen i 24 år. Jimmy tillträdde som 

VD för Guldfågeln 2002. Han har genom ett engagerat och framgångsrikt arbete utvecklat 

bolaget till att bli Nordens största privata kyckling företag. I Martin Lindström får vi en erfaren 

och god ledare med bred kunskap om livsmedelsindustrin.  

Jimmy Samuelsson: 

– Jag har haft förmånen att, tillsammans med fantastiska medarbetare, utveckla Guldfågeln  

till ett stabilt och lönsamt bolag. Idag är företaget en bra samarbetspartner till våra kunder. 

Nu är dags att frigöra tid för nya utmaningar. Jag har informerat styrelsen om att jag inte 

önskar kvarstå i en operativ roll efter sommaren 2013. Det är med glädje jag konstaterar att 

Martin Lindström kommer att leda Guldfågeln till nya framgångar. 

För ytterligare information kontakta: 

 

Martin Lindström, tillträdande VD, tel 070-991 7 501 
Jimmy Samuelsson, VD Guldfågeln AB, tel 070-699 59 54 

Lars Holmström, styrelseordförande Guldfågeln AB, tel 070-529 34 67 


