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- Jeg vil gerne købe et virksomhedspor-
træt og en stillingsannonce. Kan du 
komme i morgen, så vi kan være med 
i det nummer, der udkommer i næste 
uge? Omtrent sådan lød den første hen-
vendelse fra Lars Park Nielsen, da han 
mandag morgen kontaktede Mælkeri-
tidende for at få Mille Food profileret 
med deadline den efterfølgende torsdag. 
Den nystartede virksomhed, som ude-
lukkende producerer modermælkser-
statning, har nemlig travlt. 

Fra to til 35
Farten og de hurtige beslutninger er 
ifølge den tekniske direktør ganske ty-

Klassens nye dreng gør 
klar til at erobre Kina
De kinesiske ejere af Mille Food i Hundested vil være førende på modermælkserstatning i 
Kina. De tårnhøje ambitioner følges op af store investeringer i Danmark – og efterspørgsel 
på nye medarbejdere. 

 Af Lars Winther 

pisk for mentaliteten i kinesiskejede 
virksomheder.

- Hvis ikke man handler her og nu, 
så risikerer man, at andre når først i 
mål. Kinesere er ganske enkelt vant til 
benhård konkurrence, og derfor skal 
tingene gå stærkt, lyder det fra Lars 
Park Nielsen, mejeriingeniør og teknisk 
direktør i Mille Food. Med en fortid i 
flere af de helt store modermælksfir-
maer som Mead Johnson Nutrition, 
Wyeth/Nestlé og senest Arla Foods, 
har han lidt at sammenligne med. Se-
neste karrieretrin har således ført ind 
i en kultur, hvor vækstraterne slår alt 
andet, han hidtidigt har oplevet. Efter 

ombygning af virksomhedens domicil, 
som er de 13.000 kvadratmeter, som 
tidligere var Mærsk Medical-fabrik i 
Hundested, var man i marts var klar til 
at afsende de første paller med egen-
produceret modermælkserstatning til 
det fjerne hjemmemarked i Kina.  I en 
virksomhed, som for to år siden bestod 
af to mand, nemlig hovedaktionær og 
administrerende direktør Steve Wang 
og Lars Park Nielsen. Dette er nu vok-
set til 35 og i løbet af sommeren bliver 
tallet 50. 

- Det er gået hurtigere end jeg i min 
vildeste fantasi havde forstillet mig – 
og det ser ud til at fortsætte, så vi får 

Lars Park Nielsen (t.v.) 
sammen med driftsle-

der Jesper Guldberg, 
som inden tiltrædelse 

hos Mille Foods har væ-
ret i bageribranchen og 

hos Novo Nordisk. Det 
er en superprofil, vur-

derer Lars Park Nielsen. 
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virkelig brug for kvalificeret arbejdskraft 
her i Hundested, siger Lars Park Nielsen 
med henvisning til stillingsannoncen 
med 4 forskellige jobs i Mælkeritidende. 
Han mangler ikke mindst medarbej-
dere med ledelseserfaring – gerne fra 
mejeribranchen.

- Det er dog ikke er afgørende, da 
vi har flere medarbejdere fra andre 
fødevarevirksomheder eller medici-
nalbranchen, som har været nemme 
at sluse ind, lyder det. 

Gør klar til ny fabrik 
Når en af stillingsopslagene efterspørger 
en fabriksdirektør handler det blandet 
andet endnu et nyt skud i kinesernes 
vækststrategi. 

- Vi er stort set på plads med plan-
lægningen af den næste fabrik, som skal 
være køreklar i løbet af 2019. Den skal 
ligge i Danmark, hvor vi kun mangler de 
sidste underskrifter, siger Mille-chefen. 

Finansieringen er igen kinesisk, idet 
Steve Wang har tilsagn om 750 mio. 

kr. fra en investorgruppe, som altså er 
klar til endnu en dansk Mille-fabrik, 
og sidenhen yderligere én – formentlig 
udenfor Danmark. 

- Ambitionen er, at vi som koncern 
inden for 5 år skal nå en omsætning i 
omegnen af fire mia. kroner og være 
blandt de dominerende på det kinesisk 
marked for modermælkserstatning, 
forklarer Lars Park Nielsen

Renomme og branding 
afgørende
Barren ligger altså højt, men Lars Park 
Nielsen er overbevist om, at man når 
målet. Det bygger han blandt andet på 
ejer Steve Wangs indsigt i det kinesi-
ske marked og det tilhørende netværk, 
som har haft afgørende betydning i 
opstartsfasen.

- Det betyder blandt andet, at vores 
fabrik er blevet bygget og efterfølgende 
godkendt af de kinesiske myndigheder 
på rekordtid, siger han. 

Selvom ambitionerne er store, er Mille 
Food dog fortsat en ganske lille spiller 
i markedet for modermælkserstatning. 
Alligevel er virksomheden i stand til at 
konkurrere med kæmpestore koncerner 
som Nestlé, Danone og Arla Foods. 

- Vi kan ganske givet ikke producere 
lige så billigt som dem. Men prisen er 
ikke den væsentligste faktor, når man 
alligevel er oppe og betale 3-400 kr. for 
800 gram pulver, som kineserne gør. 
Der er kvalitet, renomme og branding 
langt vigtigere, og i det arbejde er vi 
koblet suverænt op på vores salgssel-
skab og ejere, lyder det afslutningsvist 
fra Lars Park Nielsen. ■

Fakta – Mille Food A/S (Hundested)
• Nuværende fabrik og domicil er placeret i Hundested, hvor ca. halvdelen 

af 13.000 m2 indgår i produktion, lager etc. 
• Har pt. 35 medarbejdere, hvilket skal øges til 50 i løbet af sommeren.
• Mixer og pakker modermælkserstatning baseret på basispulver, som pt. 

indkøbes hos finske Valio.
• Forventer at producere 4000 ton i 2018 i dåser a 800 gram. 
• Foreløbig investering i Hundested – 100 mio. kr.
• Steve Wang er administrerende direktør med bopæl i Gentofte - og er 

endvidere direktør i det kinesiske salgsselskab Mille Dairy, som står bag 
Mille Food. 

Fakta – Mille Dairy 
(Shanghai)
• Kinesisk salgsselskab, som ude-

lukkende handler med moder-
mælkserstatning. Steve Wang 
er hovedaktionær.

• Har 280 salgs- og marketing-
medarbejdere, som servicerer op 
mod 12000 forretninger i Kina.

Lars Park Nielsen med Mille Foods kerneprodukt 
– modermælkserstatning i dåser á 800 gram. 


