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PRESSMEDDELANDE - NY VD TILL MICVAC
Det svenska livsmedelsteknikföretaget Micvac har utsett Michael Bogdanski
till ny VD fr o m 1 februari 2018. Han tar över efter Håkan Pettersson under
vars ledarskap företaget har sett en stark internationell expansion med hög
tillväxttakt.

Micvacs nye VD Michael Bogdanski har en omfattande internationell erfarenhet på
chefsnivå. Han har framgångsrikt arbetat inom snabbrörliga konsumentprodukter
med att utveckla och implementera försäljnings-, marknadsförings- och
positioner hos ledande globala företag och har bott och arbetat i USA,
Storbritannien, Tyskland och Sverige.
Hans senaste roll var som VD för den nordamerikanska divisionen av Deb Group, ett
brittiskt företag med fokus på arbetsrelaterad hudvård och handhygien. Innan dess
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innovationsplaner för att skapa tillväxt och resultat. Han har haft flera framgångsrika

var han verksam under tio år inom försäljning, marknadsföring och ledning på det
marknadsföring och produktutveckling på Procter & Gamble.

– Jag ser verkligen fram emot att få leda Micvac genom nästa utvecklingsfas, säger
Michael Bogdanski.
tidigare har ägt en prisbelönt restaurang med lokalproducerade råvaror och
investerat i ett bageri för premiumprodukter. Han tar med sig passionen och
kunskapen om kvalitetsmat in i den nya rollen på Micvac:
– I dagens hektiska värld har vi ofta ont om tid att laga måltider från grunden, både
som visslar när maten är klar kan vi skapa färdigrätter med lång hållbarhet och
fantastisk kvalitet.
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hemma och i storkök. Tack vare den innovativa Micvac-tekniken med en patenterad ventil
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Den nye VD:ns kulinariska intresse är ingen överraskning med tanke på att han
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svenska hygien- och hälsoföretaget SCA (numera Essity), samt nio år inom

www.micvac.com

Micvac växer med nya kunder över hela världen och nya marknadsandelar på
marknaden för kylda färdigrätter.
– Vi kommer att ha stor nytta av Michaels kompetens inom internationella affärer och
team building. Hans erfarenhet av B2C kommer dessutom att hjälpa Micvac att bli ännu
bättre på att möta konsumenternas krav i en föränderlig miljö, säger Anders
Brännström, styrelseordförande på Micvac.

Micvac-metoden
Micvac har utvecklat en innovativ och säker produktionsmetod där färdigrätter
tillagas och pastöriseras i en kontinuerlig process. Varje tråg eller påse fylls med
färska ingredienser, förseglas och tillagas och pastöriseras medan den passerar
genom en mikrovågstunnel. Hemligheten i den här processen är Micvacs
patenterade förpackningskomponenter: Micvac-tråget och den unika Micvacventilen.
Micvac erbjuder lösningar för färdigrättsmarknaden, med fokus på
mikrovågstillagning och food service. För Micvacs kunder innebär det nya
möjligheter att skapa kvalitetsprodukter för dagens konsumenter. Den smarta
Micvac-ventilen har inte bara en viktig funktion i produktionen, utan också hemma
hos konsumenten. Ventilen visslar så fort maten är genomvärmd och klar att ätas.
Utrustningen, med önskad produktionskapacitet, och Micvac-förpackningarna
levereras direkt till producenterna, så att de kan fokusera på recept och innehåll. De
kylda färdigrätterna säljs i kyldisken och har en förlängd hållbarhet utan tillsatser.
Allt det här bidrar till att minska matsvinnet i livsmedelskedjan. De här två fördelarna
är viktiga försäljningsargument i detaljhandeln och inom food service.

Om Micvac
Micvac är ett företag som erbjuder nytänkande livsmedelsteknik för produktion och
förpackning av kylda färdigrätter. Företaget grundades år 2000 och har sitt
huvudkontor i Mölndal. Nu kan kunder över hela världen ta del av den innovativa
produktionsmetoden för färdigrätter. Förutom företagets huvudmarknader i Sverige,
Norge och Finland är Micvac också verksamma bland annat i Belgien, Polen,
Sydkorea, Chile och Australien. Företaget fortsätter att växa och utökar sin
verksamhet inom food service, där de utvecklar nya produktionsmetoder.
Micvac utvecklar produkter och lösningar i nära samarbete med sina kunder.
Producenterna har möjlighet att förfina och testa sina recept i Micvacs egna
”pilotanläggning”. Det gör att Micvac kan skräddarsy sina produkter för varje
samarbetspartner inom detaljhandeln och storköksbranschen.

Läs mer om Micvac på www.micvac.com
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