2019-12-01 10:10 CET

Anders Wennerberg blir vd för City Gross
Från och med den första december får City Gross en egen vd. Det är Anders
Wennerberg, senast vd för Netto Sverige, som intar posten.
– Med många år i branschen har jag länge följt City Gross. Det är en
spännande och snabbfotad aktör som jag nu har förmånen att vara med och
utveckla. Samtidigt är jag ödmjuk inför uppgiften och tycker att det är viktigt
att City Gross behåller allt det som gör kedjan unik, säger Anders
Wennerberg.

Bergendahls Foods, som äger City Gross, inledde under hösten 2019 ett
förändringsarbete som innebär att kedjan blir ett dotterbolag med egen vd.
Alla resurser kopplade till verksamheten samlas också i samma organisation.
Syftet är en ökad målstyrning och en större frihet att agera för att nå målen
genom tydligare resultat- och ansvarsområden och minskad centraliserad
detaljstyrning.
Bred erfarenhet
City Gross nya vd, Anders Wennerberg, har tidigare varit kedjechef för Ica
Maxi, regiondirektör inom Coop och vd för Netto Sverige. Han har även haft
ledande positioner inom Biltema Nordic Services och Intersport. Anders
kommer i sin roll att rapportera till Håkan Åkerström, vd för Bergendahls
Food.

– Vi är mycket glada att ha rekryterat en så pass kompetent person som
Anders Wennerberg. Hans gedigna bakgrund från branschen men också
ledande positioner andra delar av handeln kommer att stärka City Gross
organisation, säger Håkan Åkerström.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Wennerberg, vd för City Gross, anders.wennerberg@bergendahls.se,
0733-77 90 75
Sara Andersson, kommunikationsdirektör Bergendahls Food,
sara.e.andersson@bergendahls.se, 0706-85 08 66

City Grossgrundades 1993 och består idag av 41 stormarknader samt e-handel.
Samtliga butiker har butiksstyckat kött, manuella fiskavdelningar, egna
butiksbagerier, landets bredaste sortiment av livsmedel, ett brett sortiment inom
hus, hem och fritid samt ett storhushållssortiment för näringsidkare. City Gross
drivs av Bergendahls som grundades 1922 och idag ägs av familjen Bergendahl
Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen.
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