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”I och med transformeringen av LOHILO Foods AB mot ett mer uttalat food-tech-bolag är 

Halo Top och deras framgångssaga inom funktionella livsmedel och glass en attraktiv partner 

som kompletterar vår befintliga varumärkesportfölj oerhört väl. Historien bakom Halo Top är 

inte helt olik vår egen och därmed också väldigt tilltalande”, kommenterar Richard Hertvig, 

vd på LOHILO Foods. 

Den ursprungliga tanken med Halo Top, från grundaren Justin Woolverton, var att producera 

glass med lågt kaloriinnehåll men utan att för den delen försaka den goda smaken. Han sade 

upp sig från sin anställning som advokat och köpte en glassmaskin för 200 kr på Amazon 

och började exprimenterande. 18 månader senare var första glassen på plats.  

Richard Hertvig fortsätter ”Att bli kontaktade av ett bolag med så bra renommè visar ännu 

en gång styrkan i vår affärsmodel med direktdistribution till butikerna och vi ser fram emot 

att inleda vårt parnerskap för framtida, stark, tillväxt”. 

Om LOHILO Foods: 
Lohilo Foods är ett livsmedelsbolag med rötter i Småland. 

Verksamheten bygger på en portfölj av egna varumärken 

kompletterad med distribution av uppdragsgivares 

varumärken. 

Om Halo Top: 
Halo Top Creamery är ett glassföretag och ett varumärke aktivt på 

flera marknader, däribland USA och Storbritannien. Varumärket 

marknadsförs som ett alternativ med lågt kaloriinnehåll, som delvis 

ersätter socker med stevia, utan att ge avkall på god smak. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

LOHILO Foods AB (publ) har signerat ett distributionsavtal med Halo 

Top International – en global glassutmanare med innovativa produkter. 

Framgångsagan Halo Top startade 2011 då en av grundarna helt enkelt ville kunna 

njuta av en hel pint (473ml) med glass utan det dåliga samvetet som ofta kommer 

därefter. Nyligen blev bolaget uppköpt av ”Wells Enterprises” som är en välkänd 

glasstillverkare i USA med mer än 2 500 anställda. Det välkända magazinet, Forbes, 

värderade Halo Top-varumärket till $2 miljarder under 2018. Idag har Halo Top den 

mest säljande artikeln inom glass-segmentet i USA, före giganter som Ben & Jerry’s 

och Häagen Dazs. 


