
Historiskt hög utdelning till Lantmännens medlemmar

Lantmännen fortsätter att bidra till en positiv utveckling av det svenska lantbruket och delar ut 566 miljoner kronor till sina ägare,
svenska lantbrukare. Utdelningen slogs fast på föreningsstämman idag den 7 maj i Stockholm. Utdelningen, som i år är rekordstor, är
ett resultat av Lantmännens positiva utveckling under de senaste åren.

– Det lönar sig att vara medlem i Lantmännen. Våra ägare, 25 000 svenska lantbrukare, får i år ta del av en utdelning som slår förra årets redan höga
nivå. Efter ett år som styrelseordförande kan jag konstatera att Lantmännenmodellen, ett lönsamt och hållbart kooperativ, är ett vinnande koncept.
Jag är stolt över att Lantmännen, tillsammans med Sveriges lantbrukare, bidrar till ett livskraftigt lantbruk och en hållbar livsmedelskedja, säger Per
Lindahl, styrelseordförande i Lantmännen.

Den rekordstora utdelningen är möjlig tack vare resultatet som Lantmännen levererade 2017 och visar att koncernen fortsätter att utvecklas positivt
och i linje med Lantmännens strategier. Lantmännen har avancerat det sista decenniet och är idag ett av Europas största lantbrukskooperativ och en
av världens mest moderna och hållbara aktörer inom lantbruk, livsmedel och bioenergi.

–  Utdelningen är ett bevis på att Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt och att vi år efter år lyckas skapa en lönsam och hållbar tillväxt. Nu ser
vi fram emot ytterligare ett år av möjligheter och utmaningar, där Lantmännen kommer att fortsätta att utvecklas i Sverige och Östersjöregionen, till en
starkare global aktör för framtidens lantbruk, livsmedel och bioenergi, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Stämmans beslut om utdelningen på 566 miljoner kronor till Lantmännens ägare är i enlighet med styrelsens förslag och utdelning sker den 18 maj i
år.

Bilder finns på: https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/
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Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har
verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest
kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har
funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.com.


