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Lars Granlöf ny CFO och medlem av 
koncernledningen för Coop Sverige AB 
 
Lars Granlöf har utsetts till ny CFO för Coop Sverige AB med placering vid huvudkontoret i 
Solna. Lars har en gedigen erfarenhet som CFO i stora företag. Han har bland annat haft 
denna roll i Saab AB och Gambro. Han har även varit auktoriserad revisor på Price 
Waterhouse. 
 
Lars Granlöf är för närvarande verksam som konsult i eget bolag och har nyligen avslutat ett 
interimsuppdrag som CFO för Systembolaget. 
 
Lars Granlöf har examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han utnämndes till bästa CFO i 
företaget Regis årliga IR-undersökning 2010 för sitt arbete i Saab och fick Affärsvärldens pris för 
Sveriges bästa CFO 2004.  
 
– Jag är mycket glad över att Lars har valt att acceptera rollen som CFO inom Coop Sverige AB. 
Han har mycket gott renommé i branschen och hans kunskaper och erfarenheter av stora och 
komplexa företag kommer att tillföra stort värde i den förändringsresa som Coop nu genomför, 
säger Coops vd och koncernchef Sonat Burman-Olsson. 
 
– Jag har ett stort intresse av dagligvaruhandel mycket på grund av släktens tidigare engagemang i 
branschen och ser därför fram emot att bidra till Coops fortsatta utveckling. Jag tilltalas av Coops 
strategiska plan för kommande år och det helhetsgrepp ledningen tagit för att vända situationen, 
säger Lars Granlöf i en kommentar 
 
Lars Granlöf tillträder sin nya tjänst den 1 mars.  
 
 
För ytterligare information: 
Coops pressjour, tel. 010-743 13 13 
 
 
Coop Sverige AB är ett bolag som leder, utvecklar och samordnar Coops verksamhet. Coop Sverige ansvarar 
bland annat för inköp och sortimentsutveckling, logistik, marknadsföring och affärsstöd. Coop ägs av 3,4 
miljoner medlemmar och har cirka 700 butiker runt om i landet, varav cirka 260 drivs i ett dotterbolag till 
Coop Sverige AB och 440 av olika konsumentföreningar. www.coop.se 
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