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Anders Lexmon blir CFO för Axfood  
 

Anders Lexmon tar över rollen som ordinarie CFO för Axfood AB. Han har sedan den 

16 mars agerat som tillförordnad på tjänsten och har en lång erfarenhet inom Axfood-

koncernen. 
 

–  Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Anders i hans nya roll. Förutom gedigen 

erfarenhet inom ekonomi och redovisning är hans ledaregenskaper och långa erfarenhet inom 

koncernen en stor tillgång för oss i det fortsatta arbetet att stärka Axfoods position på 

marknaden, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood AB. 

 

Anders Lexmon är utbildad agronom och anställd i Axfood AB sedan 2002. Han har tidigare 

innehaft roller som koncernekonomichef och koncernredovisningschef i bolaget. Anders 

tillträder roller som ordinarie CFO den 1 augusti. I och med rollen som CFO tar han en 

ordinarie plats i Axfoods bolagsledning. 

 

–  Det är både hedrande och enormt roligt att få förtroendet att vara med att leda Axfood på 

den fortsatta resan mot lönsam tillväxt genom arbetet kring bra och hållbar mat, ett område 

som dagligen engagerar många konsumenter, säger Anders Lexmon, CFO för Axfood AB. 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Hellström, biträdande presschef Axfood AB, telefon 0702-89 89 83. 

 
Denna information är sådan information som Axfood AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 13:00 CET.  

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, 

liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker 

genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se, Middagsfrid samt 

delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer 
på axfood.se  

http://www.axfood.se/

