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Sherry Khanzadeh med i Team Thomas 
Thomas Concrete Group rekryterar ny CFO från Stampen Media
  
 

 
Göteborg, 18 november 2019 

 
Sherry Khanzadeh tillträder under våren 2020 rollen som CFO för 
Thomas Concrete Group. Sherry kommer att ingå i 
koncernledningen och utgå från huvudkontoret på Södra vägen i 
Göteborg.  
 
Sherry Khanzadeh kommer närmast från Stampen Media, en av Sveriges 
största mediekoncerner och utgivare av bland annat Göteborgs-Posten. 
Hon har arbetat som koncern CFO på Stampen Media sedan 2016. 
Sherry Khanzadeh har en Magisterexamen i Ekonomi från Göteborgs 
Universitet och har under 19 års tid haft ledande befattningar i flera olika 

branscher inom ekonomi och finans men även inköp och IT, främst inom energi-, livsmedelsindustri 
och media. 
 
Sherry Khanzadeh efterträder Per Bergbrant som efter 19 år i företaget lämnar Thomas Concrete 
Group för att gå i pension under 2020.  
 
"Jag är mycket glad att Sherry har valt att bli del av Team Thomas och ser verkligen fram emot att 
jobba tillsammans. Med sin personlighet samt breda erfarenhet och gedigna kompetens från olika 
branscher kommer Sherry att bli en värdefull kraft i vår koncerns fortsatt positiva utveckling. Samtidigt 
vill jag passa på att rikta ett stort tack till Per Bergbrant som under många år varit en nyckelperson i 
företagets utveckling” säger Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB. 
 
Thomas Concrete Group är på en inspirerande resa för att utveckla företaget inför framtiden. 
Företaget fokuserar på att bli ännu bättre på kundservice samt att bygga en starkare koncern och ett 
ännu starkare team. Gruppen växer och har sedan 2014 förvärvat ett 40-tal fabriker i både USA, 
Tyskland, Polen och Sverige. I Tyskland genomfördes tidigare i år ett förvärv av en större 
råmaterialverksamhet i syfte att skapa en säkrare och mer hållbar tillgång på råmaterial inför framtiden 
samt möjliggöra ännu bättre kundservice.  
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB  
hans.karlander@thomasconcretegroup.com  | Telefon: +46 10 450 50 00 
 
Om Thomas Concrete Group AB 
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar 
högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av 
Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. 
Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2 100 anställda, producerade 5,3 miljoner m3 betong 
och omsatte drygt 6,6 miljarder SEK under 2018. www.thomasconcretegroup.com 
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