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Rudi De Man er ansatt somVP Sales & Business Development i NattoPharma ASA 
 
Høvik 20. mai 2015: Rudi De Man er ansatt som Vice President Sales and Business Development i 
NattoPharma ASA med ansvarsområdet Europa og Asia.  
 
“NattoPharma  har med ansettelsen av Rudi De Man tatt konsekvensen av  at vi på kort og lang sikt ser et 
stort vekstpotensialse for salg av vårt forskningsbaserte MenaQ7 Vitamin K2 produkt i Europa og Asia” 
sier Frode M. Bohan, styreleder i NattoPharma. “ Rudi De Man har med seg en unik internasjonal 
forståelse for kosttilskuddsmarkedet  og helseingridensmarkedet fra sine tidligere arbeidsforhold, 
spesielt fra Europa og Asia.  NattoPharma har store forventinger til at han vil bidra til en positiv 
salgsutvikling for MenaQ7 Vitamin K2 i disse markedene.”  
 
Rudi De Man har gjennom de siste 19 årene hatt forskjellige lederposisjoner innen salg og forretnings-
utvikling  i selskapet FMC.  Før ansettelsen i NattoPharma var De Man leder for forretningsutviklingen i 
FMC’s avdeling for helse og ernæring, en avdeling med en årlig global omsetning av produkter for mer 
enn 7 miliarder norske kroner.  Totalt omsatte FMC konsernet  produkter for omkring 30 milliarder 
norske kroner året 2014. Rudi De Man har i FMC fått stadig mer krevende og ansvarsfulle leder-
utfordringer.  Hans internasjonale salgserfaring, særlig innenfor området kosttilskudd, funksjonell mat og 
legemiddelprodukter, vil være viktig for NattoPharma i den perioden vi nå går inn i. I Rudi De Man’s  siste 
stilling i FMC var han ansvarlig for selskapets salg av mat-ingredienser (stabilisatorer og farger)  i Europa, 
Midt-Østen, Afrika og det tidligere Øst-Europa.  
 
Rudi De Man har en mastergrad  i biokjemi.  
 
“Rudi De Man har i sin arbeidskarriere  lykkes med å utvikle nye forretningsområder og øke salget av 
FMC’s produkter ved bruk av sitt profesjonelle faglige og forretningsmessige nettverk samt en unik  
forståelse av hvordan FMC’s produkter kunne bidra til ny produktutvikling hos selskapets kunder,”   sier 
Hogne Vik, administrende direktør i NattoPharma. "Vi har stor tro på at Rudi De Man har evne til å lage 
gode forretningsmessige løsninger for NattoPharma’s kunder, og at hans kunnskap om kosttilskudds- og 
den farmasøytiske industrien vil styrke ledergruppen vår og bidra til at salget av MenaQ7 Vitamin K2 vil 
vokse samt at ingrediensen MenaQ7 Vitamin K2 vil bli å finne i et stadig større antall slutt-produkter – 
både som eneste komponent og i ulike kobinasjonsprodukter.”  
 
Rudi De Man vil bli en del av selskapets ledergruppe og rapportere til COO Daniel H. Rosenbaum.  Rudi 
De Man er ansvarlig for selskapets salg i  Europa og Asia hvor han vil bidra med utarbeidelsen og 
implementeringen av selskapets salgs- og markedsstrategi.  
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Om NattoPharma og MenaQ7 
Om NattoPharma og MenaQ7 
NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 inkludert forebyggende effekt mot beinskjørhet og hjerte- og 
karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn i klinisk forskning, patenter, og rettigheter, samt 
godt salg og markedsføring, og dens MenaQ7® merkevare er den eneste klinisk validert vitamin K2 på 
markedet. NattoPharma har eksklusive rettigheter til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® 
Vitamin K2 som MK-7 globalt og tilbyr sine vitamin K2 produkter som ingredienser i kosttilskudd, 
funksjonell mat og medisinsk mat. Selskapet er også i ferd med å utvikle et farmasøytisk produkt 
kandidat. 
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