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Anders Dahlin tar över som ordförande i I Love Lund
Efter tre år i styrelsen tar Anders Dahlin steget upp och tar över
ordförandeskapet efter Sven Johansson.
Anders har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom
internationella storbolag såsom Unilever och Cadbury (fd Stimorol). De
senaste 15 åren har Anders haft VD- befattningar tills han avslutade sitt
ägande och VD-skap i Foodimpex vid årsskiftet. Dessförinnan var han VD
och delägare i Internatural / Kung Markatta som han sålde till Midsona,
och blev där Midsonas operationellt ansvarige i Norden. Idag agerar
Anders framför allt som investerare, som affärsängel och sitter med i
börsnoterade och onoterade bolagsstyrelser. Anders är född i Lund och
har haft ledande uppdrag inom såväl två Lundakarnevaler som inom
Lunds nationsliv.
Björn Englund, VD & grundare: ”Sven har skött uppdraget på ett strålande sätt sedan vi grundade I
Love Lund AB ihop 2017. Jag är mycket tacksam för vad Sven bidragit med och kommer att bidra med i
fortsättningen. Sven kommer fortsätta sitt arbete i styrelsen för I Love Lund AB. Att Anders kommer in är
ett naturligt steg i vår fortsatta expansion. Han har varit med som investerare sedan starten och känner
vårt nätverk och våra entreprenörer väl”.

Om I Love Lun
I Love Lunds vision är att alla ska ges möjlighet att investera lätt, trevligt och tryggt i vårt eget lokala
lundensiska näringsliv med fullgod avkastning. Det ska vara lika naturligt att närinvestera lokalt på
samma sätt som man bör äta närproducerat. Då bristen på lokal och regional ekonomisk egenmakt har
blivit ett demokratiskt problem är I Love Lund AB en del av lösningen. Lund är en innovationsstad och
det ska vi vara stolta över. Vi medverkar till att utveckla bolag i Lund, drar bolag hit och motverkar att
bolag lämnar.
I Love Lund AB kan i sin kärna beskrivas som ett investmentbolag som står på tre ben: god avkastning,
aktivt nätverk och lokalnytta. Vårt team och ägarbas av affärsänglar har ett stort nätverk bland
investerare och branschexpertis. Vi ger tillgänglighet för investerare och exponering för lundabolagen.
Sedan starten 2018 har I Love Lund AB investerat i drygt 40 bolag och har idag ett marknadsvärde på
ca 65 MSEK.
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För mer info:
Björn Englund (VD) 0735-295333
Anders Dahlin (Ordförande) 0706-428883

