
 

 
 
 

PRESSMEDDELANDE, 22 oktober 2021 

 
Scandi Standard utser Jonas Tunestål till ny VD och 
koncernchef  
 

Scandi Standards (SCST SS) styrelse har beslutat att utse Jonas Tunestål till ny VD och 

koncernchef. Tunestål är för närvarande vd på KLS Ugglarps och Executive Vice President på 

Danish Crown. Scandi Standards nuvarande tillförordnade vd Otto Drakenberg fortsätter i sin 

roll till dess att Jonas Tunestål tillträder under inledningen av nästa år.  

Ny vd på Scandi Standard blir Jonas Tunestål. Efter att ha tillbringat hela sin karriär på KLS 

Ugglarps, i ett antal olika positioner, har han omfattande erfarenhet av köttbranschen. Sedan 2014 är 

han vd för KLS Ugglarps och tillhör Danish Crowns ledningsgrupp. Under sin period som vd har han 

mer än fördubblat KLS Ugglarps vinst genom ökad effektivitet, organisk tillväxt och förvärv. Jonas 

Tunestål är född 1979 och har en Executive MBA från Lunds universitet. 

”Jag ser verkligen fram emot att bli en del av teamet på Scandi Standard och få bidra till att 

vidareutveckla bolagets starka marknadsposition i Norden och Irland. Scandi Standard är ett 

intressant bolag med höga ambitioner i en spännande värdekedja med många möjligheter” säger 

Jonas Tunestål.     

"Jonas Tunestål är helt rätt person för att realisera Scandi Standards fulla potential på en marknad där 

efterfrågan på kyckling ökar på grund av smak-, hälso- och hållbarhetsfaktorer. Han har bevisat att 

han kan skapa långsiktig lönsamhet i snabbväxande företag och han är dessutom en mycket 

uppskattad ledare, vilket var två av aspekterna som var avgörande för vårt beslut. Jag vill också passa 

på att uttrycka min stora uppskattning för det gedigna och omfattande förbättringsarbete som vår 

tillförordnade vd Otto Drakenberg just nu genomför för att vända verksamheten” säger Johan Bygge, 

Styrelseordförande.  

Jonas Tunestål börjar på Scandi Standard senast den 1 maj nästa år. Otto Drakenberg kvarstår som 

tillförordnad vd tills dess.  

För mer information, vänliga kontakta: 
Johan Bygge, Styrelseordförande: +46 70 594 73 48 
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724 
 
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Scandi Standard AB (publ) är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktpersoner den 22 oktober 2021 kl. 0800. 
 
Om Scandi Standard 

Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Bolaget producerar, 

marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, 

Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en 

årlig omsättning om cirka 10 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com. 


