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Alvestaglass byter namn till Lohilo Foods
Satsar på en internationell lansering och börsnotering på en reglerad börs under 2020
Alvestaglass har nyligen genomfört en riktad nyemission om 10 miljoner kronor för att fortsätta den
internationella satsningen och för att bredda ägandet inför den kommande börsnoteringen. Genom
kapitalanskaffningen har bolaget tillförts ett tiotal strategiska och kvalificerade investerare.
På en extra bolagsstämma i oktober har Alvestaglass AB beslutat att ändra namn till Lohilo Foods AB.
Anledningen är att bolaget numera håller på med så mycket mer än glass och vill satsa internationellt
inom functional food. Namnbytet träder i kraft fr o m den 27 november, 2019.
–Lohilo Foods uttrycker våra styrkor inom functional food och är dessutom internationellt gångbart på ett
helt annat sätt. Varumärket Alvestaglass kommer samtidigt att finnas kvar och marknadsförs på den svenska
marknaden där vi är väl etablerade i dagligvaruhandeln, säger Richard Hertvig, VD för Lohilo Foods AB.
Lohilo fokuserar på vad man kallar funktionella drycker och livsmedel
som är ett kraftigt växande produktsegment såväl i Sverige som
internationellt.
–Trenden med funktionella produkter blir allt större och det finns
en stor potential vad gäller exporten. I grunden gäller det att ha en
bra produkt, som vi har i Lohilo. Det känns jättekul och spännande
att nu kunna satsa på allvar. Nu fortsätter vi att växa och tar samtidigt
sikte på en notering så att ännu fler får möjlighet att följa med på
vår resa framåt, avslutar Richard Hertvig.
För ytterligare information:
Richard Hertvig, VD
richard@lohilofoods.com
070 886 94 44

OM BOLAGET
Lohilo Foods AB (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 etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom
functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl a Lohilo, Alvestaglass,
Häagen-Dazs, NICK’s, Bubbies och Järnaglass.
Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm.
Med målet att bli ett ledande foodtech-bolag har Alvestaglass bytt namn till Lohilo Foods
fr o m den 27 november, 2019. Nettoomsättningen uppgick under 2018 till 120,5 MSEK.
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