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Tyrone Andersson ny VD i LOHILO Foods.
Tyrone Andersson blir ny VD för Lohilo Foods from 1 februari 2020. Han efterträder
Richard Hertvig som är grundare och varit VD sedan bolaget startades 2008. Tyrone
Andersson som varit vVD och COO på Lohilo Foods sedan juni 2020, har över 20 års
erfarenhet inom Fast Moving Consumer Goods i Internationella Bolag, närmast som
Sales Director på Unilever och Red Bull. Tyrone är utbildad Civilekonom på Linné
Universitetet i Växjö.
Richard Hertvig var med och grundade LOHILO Foods 2008 och har varit VD sedan starten. Nu har
han valt att lämna posten till operativa chefen Tyrone Andersson. Richard kommer att verka från
styrelsen och kommer att ha ett uppdrag att stödja VD i en rad utvecklingsfrågor.

”Jag är väldigt stolt över vad jag åstadkommit och känner att det är dags att lämna över vd-rollen
till Tyrone som har ett betydligt mer operativt fokus och är en fantastisk ledare. Jag kommer ha en
arbetande styrelseroll med fokus på affärs- och produktutveckling. Det är det som jag brinner för
och kommer fortsätta tillföra mest till bolaget. Nu får jag tid att lägga ner min själ i det. Jag känner
mig trygg i att vi har en stark ledning som kommer ta bolaget till nästa nivå och driva de operativa
frågorna.” kommenterar Richard Hertvig organisationsförändringen.

”Nu tar vi nästa steg i vår utvecklingsresa och då passar det perfekt att Tyrone med sin
internationella erfarenhet, sitt ledarskap och förmåga att bygga organisation och distribution tar
över det operativa rodret. Samtidigt känns det tryggt att Richard Hertvig är kvar som grundare i
styrelsen och genom sin friare roll kan säkerställa att det entreprenöriella drivet finns kvar i Lohilo.
Richard kommer dessutom att understödja organisationen i bland annat produkt- och
affärsutveckling vilket säkerställer kontinuiteten i dessa viktiga frågor”, säger Hans Jacobsson,
ordförande i Lohilo Foods AB.
För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, +46 70 88 69 444,
richard@lohilofoods.com
Hans Jacobsson, Styrelseordförande, +46 70 56 87 637
hans@nowa.se
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Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods AB (publ) (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland.
Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april
2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i
produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Nick’s och Häagen- Dasz.
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”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods
innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se resp 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser

