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Byggmax Gruppen ansetter Benedicte Inversini som Country
Manager for Byggmax Norge
Benedicte Inversini slutter seg til Byggmax Norge som Country Manager. Benedicte har mer enn femten års erfaring i norsk
detaljhandel. Hun er i dag administrerende direktør (adm. Dir.) For Torshov Bilrekvisita A / S, en norsk butikkjede som
spesialiserer seg på bil, tilbehør og fritids produkter.

Byggmax Group har ansatt Benedicte Inversini som Country Manager for Norge. Benedicte er for tiden Administrerende direktør (CEO) for
Torshov Bilrekvisita A / S, en stilling hun har hatt i nesten fem år. Hun har mer enn femten års erfaring i det norske privatmarkedet, blant annet
flere stillinger i Elkjøp og IKEA.

"Benedicte er en erfaren leder i Norsk detaljhandel, med bred kunnskap om det norske markedet og forbrukeren", sier Mattias Ankarberg,
administrerende direktør i Byggmax Group. "Hun er en populær og lidenskapelig leder og passer godt sammen med Byggmax kultur. Vi ser
frem til å fortsette å bygge og utvide Byggmax Norge under Benedictes ansvar. "

Stillingen som Country Manager for Byggmax Norge innehas for tiden av Marcus Essesjö . Marcus har i dag også ansvar som Country
Manager i Byggmax Sverige. Benedicte begynner i Byggmax konsernet høsten 2017 og vil inngå i konsernledelsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Gruppe
+46 76 119 0985

E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se 

Byggmax er bestående av Byggmax, Skånska Byggvaror og Buildor. Konsernet hadde en omsetning på 5,2 milliarder svenske kroner i 2016
og Byggmax Konsernet er notert på Nasdaq siden i 2010. 

Byggmax ble først etablert i 1993 og har for tiden med 86 butikker i Sverige, 34 butikker i Norge og 13 i Finland. På Byggmax hjemmeside
finnes hele sortimentet tilgjengelig, samt et omfattende utvalg bestillingssortiment.

Siden begynnelsen har Byggmax forretningside vært å være det beste og billigste alternativ for forbrukerne som ønsker å kjøpe byggevarer
med av god kvalitet. Byggmax har et drive-in system i alle sine butikker, slik at kundene kan ta bilen og losse sine varer direkte Dette gjør det
enkelt og effektivt for kundene å handle, spesielt tyngre byggevarer. 

Byggmax har de siste to årene kjøpt Skånska Byggvaror og Buildor AB. Skånska Byggvaror er en e-handelsselskap som selger vinterhager og
veksthus. Skånska Byggvaror har virksomheter i Sverige, Norge og Danmark, og nå har også 14 showroombutikker. Buildor er et raskt
voksende e-handel aktør innen byggevarer, hjem og hage.


