
 

 
 

 
 
 

Pressmeddelande, 11/1 2019 
 

Scandi Standard (SCST SS) – Organisationsförändringar 
Scandi Standard är glada att hälsa Julia Lagerqvist välkommen som ny CFO från 
maj 2019. Hon ersätter Anders Hägg som har valt att lämna för nya utmaningar 
utanför gruppen. Därutöver tillträder Samuli Eskola i koncernledningen, samt 
så har processen för att identifiera en ny Country Manager på Irland påbörjats.   

 

Julia Lagerqvist är idag CFO för Scandi Standards verksamhet i Sverige. Före Lagerqvist anställdes 
inom Scandi Standard år 2018, har hon arbetar för P&G, Barilla och SverigesEnergi. Hon har en 
Msc. degree från Handelshögskolan i Stockholm. 

 

Samuli Eskola som utsågs till Country Manager i Finland under 2018 tillträder nu 
koncernledningen med omedelbar verkan. Före Scandi Standard var Eskola CEO på Polarica 
Group. Han har också lång erfarenhet från HK Scan och Atria och har en  Msc. (econ) degree från 
Swedish School of Economics and Business Administration. 

 

I samband med förvärvet av Manor Farm 2017, beslutades att Vincent Carton skulle fortsätta som 
Country Manager för Irland fram till slutet av 2019 parallellt med sin roll som Non-Executive 
Director för gruppen. För att säkerställa en koordinerad överlämning inom denna tidsram har 
processen för att tillsätta rollen som Country Manager för Irland påbörjats. Carton-familjen har 
cirka 9 procent av kapitalet i Scandi Standard och Vincent Carton kommer även efter 
nytillsättningen fortsätta i sin roll som Non-Executive Director samt vara tillgänglig för utvalda 
projekt inom gruppen.  

 

- Jag är glad för utnämningen av Julia som ny CFO. Jag har imponerats av hennes kompetens och 
jag är övertygad att hon är rätt person att fortsatt stärka CFO-funktionen i denna spännande fas 
för gruppen. Samtidigt vill jag tacka Anders för hans värdefulla bidrag och önska honom lycka till. 
Jag ser också fram emot att välkomna Samuli till koncernledningen, säger Leif Bergvall Hansen, 
CEO för Scandi Standard.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Leif Bergvall Hansen, CEO Scandi Standard: +45 221 005 44 

Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR, Scandi Standard: +47 917 47 724 

 

Denna information är sådan information som Scandi Standard AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 11 januari 2019 klockan 08:30 CET. 

 
About Scandi Standard 
Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and Ireland. The 
company produces, markets and sells ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands 
Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also 
produced and sold. The group has approximately 3 000 employees and have a total sales of more than SEK 
8,7 billion. For more information, please visit www.scandistandard.com. 

 


