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LMK Group stärker position inom foodtech med 
rekryteringen av CTO

LMK Group har rekryterat Anton Nytorp som Chief Technology Officer. I sin roll 
kommer Anton fortsätta utveckla LMK Groups ledande position inom skandinavisk 
foodtech med fokus på användarupplevelse och innovation. I syfte att stärka 
koncernens varumärke har LMK Group också rekryterat Peter Bodor som Head of 
Corporate Communications.

Anton kommer från en roll som chef över Coop Norges digitala affär CoopX, där han ansvarat för 
utvecklingen av Coops digitala produkter och tjänster. Han har tidigare varit projektledare på 
Boston Consulting Group där han arbetade med kunder inom livsmedel och andra 
konsumentinriktade branscher. Anton är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings 
universitet. Han börjar sin nya tjänst den 1 januari 2022.

”Jag är glad att få välkomna Anton som CTO på LMK Group. Hans profil är en perfekt matchning 
med våra behov när vi fortsätter stärka användarupplevelsen och säkerställer hög effektivitet i vår 
plattform med fokus på data och personalisering”, säger Walker Kinman, vd för LMK Group.

”Det känns väldigt roligt att få ta klivet in i en organisation som redan från början varit ledande inom 
den digitala utvecklingen i sin nisch i Skandinavien. Jag ser fram mot att leda teknikorganisationen i 
vidareutvecklingen av måltidsupplevelsen med hög innovationstakt”, säger Anton Nytorp.

LMK Group har även rekryterat Peter Bodor som Head of Corporate Communications. I sin roll 
kommer Peter att utveckla och stärka främst varumärket LMK Group, med fokus på intern och 
extern kommunikation, hållbarhet och investor relations. Peter har över 20 års erfarenhet från 
kommunikation, CSR och krishantering för ledande globala varumärken, såsom Coca-Cola, 
Carlsberg och Scandic Hotels. Peter Bodor började sin nya tjänst den 1 oktober.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Bodor, Head of Corporate Communications, LMK Group
Mob: +46 706 48 70 65
E-post: peter.bodor@linasmatkasse.se
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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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