
 
 
 
 
 
Stockholm, 15 augusti 2017  
 
Ny affärsområdeschef för Ovako i Hällefors  
 
Erik Bohman har utsetts till ny affärsområdeschef för Ovako Hällefors. Erik har arbetat inom 
Ovako sedan 2011, närmast som ansvarig för Cromax där han framgångsrikt bidragit till att 
utveckla verksamheten. Erik Bohman tillträder den nya rollen den 1 oktober 2017.  
 
‒  Jag ser fram emot att välkomna Erik till koncernledningen som chef för affärsområde 
Hällefors, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako. Hans gedigna erfarenhet 
och förmåga att driva kommersiell och kundnära affärsutveckling kommer vara en stor tillgång 
i den fortsätta utvecklingen av vår verksamhet i Hällefors.  
 
Erik tar över efter Mathias Tillman som under det senaste året haft två roller parallellt.  
Mathias ska nu fokusera fullt ut på sitt ansvarsområde som global försäljningschef för Ovako.   
 
‒  Genom förändringen skapas utrymme för Mathias att fullt ut fokusera på att ytterligare 
utveckla våra kundrelationer globalt. Jag vill passa på att tacka Mathias för hans insatser som 
affärsområdeschef för Hällefors och ser fram emot att se honom fortsätta att framgångsrikt 
utveckla vår säljorganisation, säger Marcus Hedblom.  

- - - 

Om Ovako 
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och 
tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – 
vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.  
 
Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. 
Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 
uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året ca 2 800. För mer information besök oss på 
www.ovako.com.  
 
För ytterligare information: 
Mediekontakter Investor relations 
Oskar Bosson, Head of Group Communications Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control 
Telefon: +46 704 10 71 80 T: +46 (0)8622 1323 
E-post: oskar.bosson@ovako.com  E: nicholas.kallsater@ovako.com 
  
Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 15 augusti 2017 klockan 13:15 (CET). 
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