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Ny VD och CFO på plats hos Veg of Lund 
 
Cecilia Lindwall är sedan 30 juni 2021 ny VD för Veg of Lund och Emma Källqvist 
tillträder idag i sin nya roll som CFO för bolaget. Tidigare VD, Thomas Olander, 
kvarstår som styrelseledamot i Veg of Lund. 
 
Veg of Lund har rötter i Lunds universitet såväl som i de skånska potatisfälten och bolaget har 
nyligen påbörjat en internationell lanseringsfas av sin nya växtbaserade dryck DUG®. Drycken är 
ett alternativ till animalisk mjölk och andra växtbaserade drycker och möter konsumenternas 
efterfrågan på växtbaserade livsmedel som är bra ur smak-, hälso- och klimatperspektiv.  
 
Cecilia Lindwall, VD, och Emma Källqvist, CFO, kommer in en viktig fas för bolaget och 
inledningsvis ligger fokus på att leda Veg of Lunds lansering av DUG i Sverige, Storbritannien och 
Kina. Cecilia Lindwall ser att hennes bakgrund från livsmedelsbranschen i kombination med starkt 
marknadsdriv och bred global erfarenhet från sälj- och affärsutveckling ska bidra till fortsatt 
utveckling och skapande av lönsamhet. 
  
”Jag ser fram emot att börja mitt nya uppdrag. Veg of Lund är ett bolag som bygger på patent och 
produkter som är bra för planeten. DUG en viktig lansering som sker nu, men det är bara början. 
Allt baseras på potatis och de oändliga möjligheter den ger. Min långa och gedigna erfarenhet av 
både marknadsföring, bygga varumärken och sätta konsumenten i fokus kompletteras bra med 
Emmas tunga kompetens inom ekonomi och regelverk”, säger Cecilia Lindwall, VD för Veg of Lund. 
 
”Det är flera anledningar till att jag valde att ta rollen som CFO, bolaget är i en tillväxtfas och att få 
vara med på den resan känns jättekul. Att Cecilia jobbat länge inom branschen och har erfarenhet 
att få bolag att växa var avgörande för mitt beslut”, säger Emma Källqvist, CFO för Veg of Lund.   
 
Möt Cecilia Lindwall och Emma Källqvist i en kort film där de presenterar sig själv och pratar om 
sin syn på Veg of Lund och potentialen för bolaget och dess produkter. Videon finns tillgänglig här. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Veg of Lund AB 
Cecilia Lindwall (VD) 
E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se 
 
 
Om Veg of Lund 
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och 
hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för 
att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. 
Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena 
DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker 
VOLAB. Läs mer på ir.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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