
Ny VD och koncernchef i AQ Group
Styrelsen i AQ Group har utsett Anders S Carlsson till ny VD och koncernchef. Anders tillträder senast den 1 september och ersätter en av
AQ:s grundare Claes Mellgren som efter åtta framgångsrika år som koncernchef har begärt att få lämna sin position.

’’Vi är glada att kunna presentera Anders Carlsson som ny VD och koncernchef. Anders är en erfaren och kompetent ledare och har i ABB visat att han har
en gedigen förståelse och bredd för ny teknik, produktion och att skapa försäljningstillväxt. Styrelsen och jag är övertygad om att Anders är rätt person att
vidareutveckla AQ till nästa nivå, säger styrelseordförande P-O Andersson’’

Anders Carlsson är idag medlem av ABB’s svenska koncernledning samt verksam som divisionschef för ABB Electrification Products i Norra Europa.
Dessförinnan har han haft olika ledande positioner inom ABB sedan 1992. Han är svensk medborgare, född 1967, och utbildad civilingenjör vid KTH.

’’Jag ser verkligen fram mot att få ta över som VD efter Claes och att få leda ett globalt entreprenörsdrivet företag med unik kompetens inom
kontraktstillverkning och teknikutveckling. Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med AQ:s medarbetare, styrelse och kunder för att ta nästa steg
i företagets tillväxtresa, säger Anders Carlsson.’’

Claes Mellgren kommer att lämna sin post som VD i samband med att ny VD tillträder men fortsätter att medverka i utvecklingen av AQ i sin roll som
föreslagen styrelseledamot och största aktieägare.

För ytterligare information kontakta:
Styrelsens ordförande P-O Andersson, telefon 070-526 90 77

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
P-O Anderssons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:01 CET
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Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar
efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen,
Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på ca 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se


