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MARIA ANDERSSON NY CFO PÅ LOGISTIC
CONTRACTOR
Maria Andersson tillträdde tjänsten som ny CFO på Logistic Contractor den 24 september. Hon
efterträder Jessica Gårdmo som rekryterats till rollen som CFO för Wästbygg Gruppen, vilket
kommunicerades genom ett pressmeddelande i början av april.
Maria kommer närmast från Biolin Scientific AB där hon sedan 2008 verkat i olika roller och under de
senaste 6 åren haft tjänsten som CFO.
– Det känns roligt att hälsa Maria välkommen till LC och jag är övertygad om att hon kommer lyckas
bra i sin nya roll som CFO hos oss. Med sin stora kompetens och långa erfarenhet blir hon en tillgång
för LC i vårt fortsatta arbete att utveckla och stärka bolaget, säger Benn Karlberg, vd Logistic
Contractor.
– Jag ser verkligen fram emot att lära känna alla medarbetare och sätta mig in i verksamheten. Jag
känner ett stort engagemang för mitt uppdrag och jag hoppas kunna bidra till bolaget når sina
strategiska mål, kommenterar Maria Andersson.
Maria kommer ingå i LC:s ledningsgrupp och vara placerad på vårt kontor i Göteborg.
……………………….
För ytterligare information, kontakta:
Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB
Tel 073-920 17 70, e-post benn.karlberg@lc.se
wastbygg.se
……………………….
Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och
utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och
industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab
Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.
Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor
även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.
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