Pressmeddelande 3 mars 2017

Ny vd i Beijer Alma under 2017
Efter 17 år lämnar Bertil Persson som vd och koncernchef i Beijer Alma. Rekryteringen av ny
vd inleds nu. Bertil Persson kvarstår i sin roll under rekryteringsperioden.
Bertil Persson tillträdde år 2000. Sedan dess har Beijer Alma haft en stark utveckling såväl
omsättnings- som resultatmässigt. Koncernen har försäljning på 60 marknader och omsatte
förra året 3,5 miljarder kronor.
– Efter 17 år känner jag att det är dags för en förändring och för en ny fas i livet, säger Bertil
Persson. Under dessa år har jag haft förmånen att få vara med att utveckla Beijer Alma till en
global koncern, där både försäljning och resultat mångdubblats.
– Styrelsen och Bertil har tillsammans kommit överens om att det nu är rätt tid för ett vdbyte, som ger en kontinuitet i Beijer Alma. Som styrelseordförande och representant för
huvudägaren vill jag uttrycka min stora tacksamhet för Bertils fina insatser, som bland annat
bidragit till koncernens starka värdeutveckling, säger styrelseordförande Johan Wall.
Rekryteringen av en efterträdare inleds nu. Bertil Persson kvarstår i sin roll fram till dess en
ny vd tillträder.
– Förväntningarna på Beijer Alma framöver är ett ännu starkare fokus på tillväxt och
internationell expansion, där vi fortsätter att växa både organiskt och via förvärv, säger Johan
Wall.

För ytterligare information:
Styrelsens ordförande Johan Wall, 070-554 18 00
Vd och koncernchef Bertil Persson, 08-506 427 50

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 3 mars 2017 kl 08:30.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas
största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt
Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på
NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.
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