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LOHILO Foods utser Maria Falk Ekenstam som ny CFO
Lohilo Foods har utsett Maria Falk Ekenstam till ny CFO (Chief Financial Officer). Hon tillträder den 15 november 2021 och
ersätter den avgående finanschefen Mats Vikström som gör sin sista arbetsdag 5 november enligt tidigare
pressmeddelande.
Maria kommer senast från Hydroware där hon varit CFO och Senior vice President. Hon har lång erfarenhet som CFO inom
snabbväxande företag bl a Veg Tech AB och Ömangruppen där hon arbetat i 13 respektive 8 år.
”Jag ser mycket fram emot att få arbeta med LOHILOs expansion och att vara en del i en det team som tar koncernen till
nästa nivå”, säger Maria Falk Ekenstam, blivande CFO på LOHILO Foods.
"Jag är väldigt glad och stolt över att vi snabbt kunnat rekrytera en mycket senior CFO i Växjö. Maria har en lång erfarenhet
i snabbväxande entreprenörsdrivna bolag och vi har fått starka rekommendationer av tidigare arbetsgivare. Det är mycket
positivt att vi nu samlar hela ekonomiavdelningen på huvudkontoret i Växjö” säger Richard Hertvig, CEO Lohilo Foods.

För ytterligare information kontakta:
Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44

Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett
av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända
varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass och Häagen-Dazs.
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”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods innehar FNCA Sweden AB, som
nås på info@fnca.se respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”
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