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John Poulsen ny VD för Fazer Kvarn Sverige 
 
John Poulsen utses till VD för Fazer Kvarn Sverige med start den 1 oktober 
2016. Han kommer att ingå i Fazer Kvarns ledningsgrupp och rapporterar direkt 
till Heli Arantola, ansvarig för Fazers kvarnverksamhet. Stefan Hollerup går i 
pension den sista oktober efter 13 år av uppskattat arbete som vd.  

I maj meddelades det att Fazer köper Frebaco Kvarn i Sverige som en del av företagets 
tillväxtstrategi. Målet är att växa internationellt och exportera havre från Finland och Sverige till 
marknader i Centraleuropa och Asien.  

- Jag är glad och tacksam för förtroendet jag har fått i att leda Fazers kvarnverksamhet i 
Sverige. Vi har stora möjligheter att växa för vi arbetar med en produkt med hög efterfrågan. 
Nordisk havre är överlägsen i kvalité och det vill vi att hela världen ska förstå, säger John 
Poulsen, tillträdande vd för Fazer Kvarn Sverige 

John har varit anställd som produktionschef på Frebaco, nu Fazer Kvarn Sverige, sedan 2014. 
I samband med att han byter tjänst kommer rollerna i resten av teamen att omfördelas, men 
produktionen i Lidköping kommer även fortsättningsvis att rapportera till honom.  

För att svara på ökad efterfrågan av nordisk havre, byggde Fazer sin kvarn i finska Lahtis år 
2013 och genom uppköpet av Frebaco är nu Fazer en global aktör på havremarknaden. Den 
svenska kvarnen utgör ca hälften av Fazers havreproduktion. 

- Vi vill tacka Stefan Hollerup för hans imponerande arbete och insats för Frebaco Kvarn som 
under hans ledning utvecklats till ett framgångsrikt företag och ett starkt varumärke. Nu 
välkomnar vi John som ny vd och ser fram emot vårt framtida samarbete för att leda Fazer 
Kvarn in i nya globala möjligheter, säger Heli Arantola, ansvarig för Fazer Kvarns verksamhet.  
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Ytterligare information:  
John  Poulsen, Vd, Fazer Kvarn Sverige, tel. +46 73 14 18 943 
Sara Ullmark, Communications Manager, Fazer Sweden tel. + 46 73 06 22 555 
 
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fazer.com 
 
Fazerkoncernen   

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och 

spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i 

åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Fazers framgång 

har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, 

kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. I år firar Fazer 125-

årsjubileum och att det är 150 år sedan företagets grundare Karl Fazer föddes. Fazerkoncernens 
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omsättning 2015 uppgick till mer än 1,5 miljarder euro och antalet anställda till närmare 15 000. Fazers 

verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact. 

Vi skapar smakupplevelser  

 


