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Pressmeddelande 

   

Patrik Andersson utsedd till ny VD och koncernchef för Loomis AB 

Styrelsen för Loomis AB har utsett Patrik Andersson, 52, till ny VD och koncernchef för Loomis 
AB. Han är för närvarande VD för Orkla Foods Sverige och tillträder sin nya befattning senast 
den 9 maj 2016. Lars Blecko kvarstår som koncernchef för Loomis AB fram till dess att Patrik 
Andersson tillträder sin befattning. 
 
Patrik Andersson, internationell civilekonom från Lunds universitet, har lång erfarenhet från 
svensk och international handel. Patrik har bland annat arbetat i ett flertal ledande befattningar 
inom Unilever-koncernen under tolv år, som VD för Wasabröd globalt inom Barilla-koncernen 
samt som VD och koncernchef för norska börsnoterade livsmedelsföretaget Rieber&Son under 
åren 2008-2012. Patrik är också styrelseledamot i Spendrups Bryggeri AB. 
 
"Patrik Andersson har en gedigen bakgrund inom marknad, försäljning och företagsledning, och 
har en bred erfarenhet av internationell affärsverksamhet inom det för Loomis viktiga 
handelssegmentet. Med Patrik som ny VD och koncernchef får Loomis en utmärkt efterträdare till 
Lars Blecko. Patrik kommer att med full kraft leda Loomis ökade fokus på tillväxt", säger Alf 
Göransson, styrelseordförande i Loomis AB.  
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