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LMK Groups CTO slutar under hösten 2021

LMK Groups Chief Technology Officer Alexander W Aagreen har beslutat att lämna 
sin roll under hösten 2021 för att anta ett nytt uppdrag utanför organisationen. LMK 
Group har påbörjat rekryteringen av en ny CTO.

Alexander har arbetat som CTO sedan 2018 och byggt upp den tekniska organisationen som ett 
led i den transformation LMK Group genomgått under de senaste åren. Alexander har nu beslutat 
att gå vidare till en liknande roll i ett företag i en annan bransch. Hans uppsägningstid är 6 månader 
och LMK Group har inlett processen att hitta hans efterträdare.

Baserat på LMK Groups nuvarande skalbara plattform kommer bolaget söka efter en kandidat 
som kan fortsätta stärka koncernens ledande position inom skandinavisk foodtech, där den 
tekniska utvecklingen är central för användarupplevelsen och fortsatt innovation.

”Alexander har varit en viktig kugge i LMK Groups transformation under de senaste åren och jag 
vill tacka honom för hans insatser. Vi påbörjar nu sökandet efter en ny CTO som med fokus på 
data och personalisering ska leda arbetet att fortsätta stärka användarupplevelsen och säkerställa 
hög effektivitet i organisationen”, säger Walker Kinman, vd för LMK Group.

För ytterligare information, kontakta:

Walker Kinman, VD, LMK Group
Mob: +46 707 22 65 13
E-post: ir@lmkgroup.se

Om LMK Group

LMK Group grundades 2008 med visionen att förenkla vardagen genom att erbjuda en stor 
variation av inspirerande måltider levererade direkt till kundens ytterdörr. Idag är koncernen den 
största leverantören av mealkits i Norden och en ledare inom skandinavisk foodtech. Koncernen 
har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och verkar under varumärkena Linas Matkasse, 
Godtlevert, Adams Matkasse och RetNemt. År 2020 omsatte LMK Group 1,2 miljarder SEK och 
levererade cirka 1,74 miljoner leveranser med måltider till hushållen på de marknader där 
koncernen verkar. LMK Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified 
Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.
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