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Joakim Efraimsson utses till vd för Wästbygg AB
I slutet av januari kommunicerades beslutet att slå ihop Wästbygg Gruppens entreprenad- och
projektutvecklingsverksamheten inom Bostad och Kommersiellt, till en gemensam organisation.
Joakim Efraimsson har nu utsetts till vd för den sammanslagna verksamheten, Wästbygg AB. Han
tillträder den 1 juni i år och tar då också plats i koncernledningen. Jörgen Andersson, vd och
koncernchef, som tillfälligt gått in som vd för Wästbygg AB, återgår i samband med detta till att helt
fokusera på arbetet som koncernchef för Wästbygg Gruppen.
Joakim anställdes i Wästbygg 2010. Både i och med sin nuvarande roll som operativ chef Bostad och
genom sina tidigare positioner har han samlat på sig en god kunskap om vår affär och våra interna
processer.
- Det är väldigt roligt att få erbjuda Joakim tjänsten som vd för Wästbygg AB. Han har rätt kompetens
och erfarenhet för att driva utvecklingen av affärsområdena Bostad och Kommersiellt vidare. Joakim
är också väldigt uppskattad för sina goda egenskaper som ledare. Det känns extra bra att kunna utse
en intern kandidat. Förutom att det visar att vår successionsplanering fungerar, så innebär det också
att vi kan driva arbetet vidare utan en ny uppstartsfas, vilket är bra med tanke på att vi relativt nyligen
slog ihop verksamheterna inom Wästbygg AB till en gemensam organisation, säger Jörgen Andersson.
……………………….
Kontaktuppgifter:
För mer information, kontakta Jörgen Andersson vd och koncernchef, tel 0703-23 32 02
eller jorgen.andersson@wastbygg.se
www.wastbygg.se
Om Wästbygg:
Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest
expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader,
samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.
Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö,
Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo
och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade vi en omsättning på
cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.
Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2021-04-29 08:30 CEST.
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