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LAKRIDS BY BÜLOW styrker bestyrelsen og udpeger tre nye uafhængige
bestyrelsesmedlemmer
Det international premium konfekturemærke LAKRIDS BY BÜLOW annoncerede i dag
udnævnelsen af Charlotte Strand, Louise Cruttenden og Lisa Bridgett som nye non-executive
bestyrelsesmedlemmer.
Charlotte Strand er dansk statsborger og et anerkendt, professionelt bestyrelsesmedlem med en
baggrund fra forskellige ledende finansielle poster i Ørsted og senest som Senior Vice President og
Chief Financial Officer i virksomheden Wind Power Division. Charlotte Strand er i dag
bestyrelsesmedlem i blandt andet Postnord og Per Aarsleff, og hun er udpeget som næstformand i
LAKRIDS BY BÜLOW og formand for revisionsudvalget.
Louise Cruttenden er britisk statsborger med mere end 20 års international brand-, marketing- og
innovationserfaring fra forskellige ledende stillinger hos virksomheder som Diageo, en af verdens
største producenter af spiritus og øl, og senest som Marketing Director hos Huel, verdens hurtigst
voksende direct-to-consumer ernæringsbrand med salg i over 100 lande.
Lisa Bridgett, ligeledes britisk statsborger, slutter sig til med en enorm erfaring inden for det
digitale, teknologi og e-handel. Hendes karriere inkluderer ledende roller hos den luksuriøse
online modeforhandler NET-A-PORTER og det ikoniske globale modemærke Ralph Lauren. Lisa er i
øjeblikket Chief Operating Officer hos DREST, verdens første spilplatform i luksus og
modekategorien.
Bestyrelsesformand Tue Mantoni udtaler: ”Jeg er glad for at kunne byde disse tre dygtige og
erfarne profiler velkommen i bestyrelsen for LAKRIDS BY BÜLOW. Udover stærke og overbevisende
kompetencer, som er relevante for vores fremtidige rejse, bidrager de nye bestyrelsesmedlemmer
til en diversificeret bestyrelse – ikke kun med hensyn til køn, men også med hensyn til baggrund,
alder, nationalitet og geografisk erfaring. Denne sammensætning passer rigtig godt ind i vores
kultur og strategi og afspejler mangfoldigheden blandt vores kunder. Samtidig vil jeg gerne takke
de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Jakob Jønck og Søren Schriver, som i høj grad har bidraget
til LAKRIDS BY BÜLOW gennem de sidste fem år.”
Charlotte Strand udtaler: “LAKRIDS BY BÜLOW har vist en solid profitabel vækstrate, og jeg ser
frem til at bidrage til denne vækstrejse. Jeg er imponeret over direktionen og hele organisationen,
og hvordan de har udviklet en unik dansk start-up til et stærkt internationalt premium
konfekturebrand.”

Louise Cruttenden siger: “LAKRIDS BY BÜLOW har været banebrydende indenfor kombinationen af
chokolade og lakrids og har skabt et markant og differentieret produkt. LAKRIDS BY BÜLOW har et
øjeblikkeligt genkendeligt brand, der er forankret i en skandinavisk mad- og designarv, og jeg er
glad for at være en del af bestyrelsen og bidrage til at udfolde det internationale vækstpotentiale.”
Lisa Bridgett siger: "LAKRIDS BY BÜLOWs differentierede direct-to-consumer strategi har opnået
imponerende fremgang i løbet af de sidste år, accelereret af digitalt fokus under nedlukninger, som
indikerer yderligere vækstmuligheder hos brandet. Ligeledes er det stadigt voksende og
mangfoldige kundefællesskab, der tæller mere end 350.000 medlemmer, meget spændende, da
det driver yderligere loyalitet og genengagement."
Udover ovennævnte medlemmer består bestyrelsen af stifter Johan Bülow, Per Forsberg, der
repræsenterer selskabets majoritetsaktionær, Valedo, samt bestyrelsesformand Tue Mantoni.
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Om LAKRIDS BY BÜLOW
LAKRIDS BY BÜLOW er grundlagt af Johan Bülow i 2007. Brandet er et internationalt premium
konfekturemærke, der tilbyder originale smagssammensætninger baseret på innovative
kombinationer af lakrids og chokolade. Gourmetlakridsen sælges gennem LAKRIDS BY BÜLOWs ehandelskanal samt egne konceptbutikker beliggende i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland
og De Forenede Arabiske Emirater samt omkring 2.000 tredjepartsforhandlere fordelt på 35 lande.
LAKRIDS BY BÜLOW har et kundefællesskab der tæller mere end 350.000 medlemmer globalt.
Siden 2019 har LAKRIDS BY BÜLOW anvendt bøtter lavet af 100 % genanvendt PET-plast.

