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Veg of Lund har tecknat avtal med säljbolag i USA 
 

Livsmedelsbolaget Veg of Lund har tecknat avtal med Organic Food Brokers, ett 

etablerat säljbolag specialiserat på försäljning av livsmedel i USA. Organic Food 

Brokers ska etablera Veg of Lund på den nordamerikanska marknaden och arbeta 

med försäljningen av bolagets nya produkt potatismjölk, som kommer att säljas 

under varumärket DUG®.  

 

Organic Food Brokers är ett nationellt försäljnings- och varumärkesbolag specialiserat på att 

lansera livsmedel i dagligvaru- och storhushållskanalerna på den amerikanska marknaden. 

Bolagets chef, Ross Schold, med över 20 års erfarenhet från inköps- och säljorganisation och 

varumärkesutveckling, kommer att leda arbetet med att etablera Veg of Lund och dess produkter. 

 

”Med Ross erfarenhet från livsmedelsbranschen och hans kollegor får vi tillgång till ett motiverat 

säljteam med stort och starkt nätverk. Detta i kombination med Ross’ djupa kunskap om 

varumärken och grossist- och detaljhandel gör att jag är övertygad om att han är rätt person för 

att etablera Veg of Lund i USA, som är en av våra strategiska marknader”, säger Thomas Olander, 

VD för Veg of Lund. ”Ross har ett tydligt uppdrag att nu starta arbetet med vår senaste produkt, 

potatismjölken som kommer att säljas under varumärket DUG®. Vi har målet att inleda 

försäljning i USA under andra halvåret 2021 samt skapa förutsättningar för att komplettera med 

våra övriga produkter.” 

 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Veg of Lund AB 
Thomas Olander (VD) 
Telefon: 070-935 98 63 
E-post: thomasolander@vegoflund.se 
 
 
 
Om Veg of Lund 
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. 
Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion 
bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, 
vilken säljs i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på 
Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova 
Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 
eller e-post: adviser@eminova.se. 
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