
 

 

Pressmeddelande 

Stockholm 2019-01-25 

UMIDA: VD Katarina Nielsen avslutar sitt uppdrag för 
bolaget 

VD för Umida Group AB (publ), Katarina Nielsen, har valt att gå vidare till uppdrag utanför 
bolaget. Styrelseordförande Mats Jämterud tar tillsvidare över som tf VD från 1 februari. 
Arbetet med att rekrytera en ny VD för Umida är påbörjat. 

Katarina Nielsen har varit VD för Umida Group AB (publ) sedan 1 februari 2017. Hennes tvåårs-avtal 
löper ut den 31 januari och Katarina har då valt att gå vidare till uppdrag utanför bolaget. Katarina 
kommer dock finnas tillgänglig som resurs och stöd under en övergångsperiod. Styrelseordförande 
Mats Jämterud tar över som tillförordnad VD från och med 1 februari och leder arbetet med att 
rekrytera Katarinas efterträdare som VD. 

"Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Katarina för hennes starka insatser som VD för Umida Group. 
Under hennes ledning har bolaget genomgått en större transformation och är nu riggat för stark 
tillväxt. Katarina har skapat en stark plattform för bolaget genom att realisera synergier, konsolidera 
produktion till Götene, stärka den finansiella styrningen och genom effektivisering av organisationen 
och rekrytering av nyckelkompetens. Vidare har hon lyckats stärka portföljmixen genom ett 
framgångsrikt innovationsarbete och genom att bygga upp en egen produktportfölj. Förvärvet av 
Brands For Fans och den framtagna globala marknads- och säljplanen, som hon har lett är en av 
nycklarna till bolagets framtida tillväxt. Umida har under de två senaste åren investerat för framtiden 
och utvecklat en stark position och är därmed väl rustat för nästa fas och för det vill jag rikta mitt och 
styrelsens tack till Katarina." säger Mats Jämterud, Styrelseordförande för Umida Group AB (publ). 
 

"Det har varit en fantastiskt stimulerande och utvecklande tid som VD för Umida. Jag är stolt över det 
hårda arbete som hela organisationen har utfört och som bl.a. resulterat i en ny portföljmix med egna 
varumärken och förbättrad marginalstruktur. Jag är speciellt nöjd över innovationsframgångarna samt 
förvärvet av Brands For Fans som har skapat helt nya tillväxtmöjligheter för Umida. Jag vill också 
passa på att tacka styrelsen för deras engagemang och nya och gamla aktieägare för deras 
förtroende. Nu går jag vidare till nya uppdrag men jag kommer att följa Umida med stort intresse och 
goda förhoppningar för framtiden." säger Katarina Nielsen, avgående VD för Umida Group AB (publ). 

För ytterligare information, kontakta: 

Mats Jämterud, Styrelseordförande, Umida Group AB (publ) 

Telefon: +46 (0)70-660 72 72 

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ) 

Telefon: +46 (0)70-759 08 90 

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 25 januari 2019. 


