
 

 

Lars Lund-Roland ny VD för Bringwell AB 

Lars Lund-Roland tillträder som tillfällig verkställande direktör för Bringwell AB. Lund-

Roland (55) har en bred ledar- och marknadsföringsbakgrund och solid erfarenhet av 

internationell affärsverksamhet. 

Lars Lund-Roland har arbetat i olika funktioner inom läkemedelsindustrin sedan 1983, 

bland annat som verkställande direktör för MSD Norge. Han kommer närmast från 

ställningen som direktör för affärsutveckling hos Validus, Bringwells största ägare. 

Bringwell har under de senaste sex åren utvecklats till den ledande försäljnings- och 

marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska marknaden, med ett 

flertal kända varumärken. Genom en kombination av organisk tillväxt och en rad 

strategiska förvärv har försäljningen ökat från ca 10 MSEK till ca 750 MSEK, med goda 

marginaler. 

Bolaget befinner sig nu i slutskedet av en konsolideringsfas, och är redo för nästa steg i 

utvecklingen. I samband med detta har styrelsen tillsammans med VD gemensamt 

beslutat att nya krafter ska ta vid och leda bolaget. 

Lars Lund-Roland övertar tjänsten efter David Rönnberg som nu söker nya utmaningar 

utanför bolaget. 

– David Rönnberg har gjort en betydande insats under de år han har varit verkställande 

direktör för Bringwell och varit en mycket stark drivkraft i Bringwells framgångsrika 

utveckling. När Lars Lund-Roland nu tar över, är jag övertygad om att det kommer att 

bidra starkt till företagets vidare utveckling. Lund-Rolands breda erfarenhet av ledande 

ställningar inom internationell affärsverksamhet gör honom till en mycket lämplig 

ledare för Bringwell. Vi ser också en skärpt reglering inom detta område och här 

kommer Lund-Rolands erfarenheter att vara betydelsefulla, säger bolagets 

styrelseordförande, Per Christian Voss. 

  



 

 

 

 

Bringwell säljer, producerar och distribuerar egna och licensierade produkter inom 
kosttillskott, sportnutrition, hudvård, naturläkemedel och OTC-läkemedel. Produkterna 
säljs genom framförallt kanalerna hälsofackhandel, internet/postorder, träningsbutiker, 
apotek, dagligvaruhandel och export. Bringwell är verksamt i Sverige, Norge, Finland 
och Danmark. Bolaget har ca 140 anställda.  Bringwell AB (publ), som är anslutet till 
First North, Mangold Fondkommission AB, är dess Certified Adviser. Validus äger 51,62 
procent av Bringwell AB. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Styrelseordförande Per Christian Voss: +47 908 74 590 eller 

VD Lars Lund-Roland: +46 725544400 

 

www.bringwell.com 

 

 


