
P RE SSME DDE LANDE    
 
Malmö den 13 oktober 2021 
 

 
VEG OF LUND AB (publ) info@vegoflund.se                                                                                                                          
Stortorget 11  
211 22  MALMÖ organisationsnummer: 559054-4655                                               Sida 1 av 1 

 
 

 
 
 
Veg of Lund stärker organisationen med ansvarig för 
Supply Chain 
 
Veg of Lund AB har anställt Per Henrik Johnson som ansvarig för bolagets 
tillverkning, inköp och logistik. I denna nyligen skapade roll kommer Per Henrik att 
ansvara för att bygga upp och utveckla bolagets supply chain, ett område som är 
avgörande i bolagets pågående internationella expansion. 
 
Per Henrik Johnson kommer närmast från Orkla-koncernen, där han arbetat i flera olika positioner, 
senast som Head of Raw Materials and Traded Goods inom Orkla Foods Sverige. Han har lång 
erfarenhet av att leda och utveckla team för att bygga hållbara och kostnadseffektiva försörjnings-
kedjor.  
 
”Lanseringen av vår växtbaserade dryck DUG® inleddes i slutet av maj månad och vi gläds åt det 
varma mottagandet från kunder och konsumenter i främst Sverige, Storbritannien och Kina. Nu 
förbereder vi för nästa steg, där vi behöver säkra att tillverkning och logistik fungerar på flera platser 
och i större volymer”, säger Cecilia Lindwall, VD för Veg of Lund. 
 
”Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Veg of Lund-teamet och kunna bidra till kostnads-
effektiv produktion av spännande produkter som bidrar till att skapa en hållbar livsmedelsindustri”, 
säger Per Henrik Johnson. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Veg of Lund AB 
Cecilia Lindwall (VD) 
Telefon: 0765 014 809 
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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