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Valio Oddlygood® satsar för internationell expansion 
 
Valios produktkategori för växtbaserat, Valio Oddlygood®, bildar dotterbolag inom Valio och blir Oddlygood 
Global Oy. Bolaget siktar på en snabb tillväxt via nya nätverk och partners, till exempel med distributörer på 
marknader där Valio idag inte finns. Att Oddlygood® nu fortsätter som eget bolag möjliggör ett ännu 
tydligare fokus på affärsutveckling och internationell expansion. 
 
- Fler och fler efterfrågar växtbaserat och vi ser enorma möjligheter för Valio och Oddlygood. Valio fortsätter 
sin resa som ett innovativt livsmedelsföretag och med en internationell satsning kan vi även stärka våra 
positioner i Sverige. Vi ser fram emot att ta den påbörjade tillväxtresan vidare tillsammans med våra kunder, 
säger Valio Sveriges VD Robert Auselius. 
 
Oddlygood Global Oy letar nu efter partners som kan bidra med distributions-, försäljningsnätverk samt 
resurser för att påskynda en internationell tillväxt. Oddlygood Global kommer att ledas av Niko Vuorenmaa, 
som antar rollen som CEO för bolaget.  
 
- Valio har 116 års erfarenhet av livsmedelsproduktion och har god expertis inom forskning och utveckling av 
mat. En expertis som vi historiskt tillämpat på framförallt mjölkprodukter, och som vi nu överfört till 
växtbaserade råvaror. Genom att låta Oddlygood® fokusera på sina globala tillväxtmål i ett eget bolag får vi 
ännu bättre hävstång på vår forskningsexpertis, säger Valio koncernens VD Annikka Hurme. 
 
Bakgrund Oddlygood 
Valio lanserade växtbaserade drycker och mellanmål 2018. Sedan dess har produktportföljen vuxit till att även 
omfatta växtbaserade alternativ till ost. Produkterna finns idag i Finland, Sverige, Baltikum, Ryssland och USA. 
Försäljningen av Oddlygood®-produkter fördubblades från 2019 till 2020 och målet framåt är fortsatt kraftig 
tillväxt. 
 
För mer information, kontakta: 
Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei 
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Mobil: 0733-58 26 65 
 
Anette Björnlund, media och kommunikationschef, Valio Sverige AB 
anette.bjornlund@valio.se 
Telefon: 0703 033 561 
 
 
Valio grundades i Finland 1905. 1994 introducerades Valio i Sverige och 2002 lanserades de första laktosfria produkterna på den svenska marknaden. 
Varje år investerar Valio ca 250 miljoner kronor i forskning, utveckling och nya innovationer. Satsningen har resulterat i ett av marknadens bredaste 
sortiment av laktosfria produkter som smakar som de ska. Nu har Valio överfört den kunskapen till växtbaserat och erbjuder ett växande sortiment av 
gurt, dryck och alternativ till ost under varumärket Oddlygood. Valio är även känt för sitt goda smör och krämiga yoghurt. De senaste tio åren har Valio 
kontinuerligt ökat tillväxten på den svenska marknaden och omsatte 1 303 MSEK under 2020. Resan med att utveckla goda och hälsosamma produkter 
för ditt välbefinnande fortsätter även i framtiden. Läs mer på www.valio.se 
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