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Pressmeddelande                                                          5 april 2016  
 
 

BE Group genomför struktur- och 
organisationsförändring 
 

BE Group genomför en struktur- och organisationsförändring med syfte att skapa en 
tydligare organisation utifrån koncernens affärslösningar. Under respektive 
affärsområde decentraliseras ansvaret till affärsenheter inom Distribution respektive 
Produktion. Som en följd av detta, samt den pågående omstruktureringen av 
koncernens verksamhet i Tjeckien och Slovakien, kommer följande förändringar 
genomföras: 
 

 Affärsområde Sverige innefattar från det andra kvartalet bolagen BE Polen, BE 

Produktion i Eskilstuna och Lecor Stålteknik, som tidigare rapporterats under 

Övriga enheter. Namnet byts till Affärsområde Sverige och Polen och BE 

Groups VD och koncernchef Anders Martinsson blir ansvarig. 

 

 Affärsområde Finland ändrar namn till Affärsområde Finland och Baltikum. 

Lasse Levola är fortsatt ansvarig för affärsområdet som liksom tidigare omfattar  

koncernens verksamheter i Finland och Baltikum. 

 

 Affärsområde Övriga enheter tas bort. Till följd av den pågående 

omstruktureringen av koncernens verksamhet i Tjeckien och Slovakien kommer 

dessa verksamheter att rapporteras under segmentet Moderbolaget och 

koncernposter istället för under Övriga enheter. 

 

 Koncernledningen minskas genom att Nikolai Makarov tillträder en ny befattning 

inom affärsområde Finland och Baltikum samt att den tidigare 

affärsområdeschefen för Sverige, Kalle Björklund, lämnar bolaget den 30 april. 

Den nya koncernledningen består av Anders Martinsson, Andreas Karlsson, 

Lasse Levola och av den inköpsdirektör som för närvarande rekryteras i avsikt 

att stärka koncernens strategiska inköpsarbete. 

 
BE Groups VD och koncernchef Anders Martinsson kommenterar förändringen: 
 ”Med en mer decentraliserad och fokuserad organisation skapar vi en struktur som 
ger oss möjlighet att vidareutveckla vårt kunderbjudande och stärka vårt samarbete 
med strategiska leverantörer.  
Jag vill också passa på att tacka Kalle Björklund för sina år på BE Group och önska 
honom lycka till utanför koncernen samt önska Nikolai Makarov all framgång i sin nya 
roll inom Affärsområde Finland och Baltikum” 
 
Koncernens resultat kommer att rapporteras efter de ny segmenten från och med det 
andra kvartalet 2016. 
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Vid frågor, vänligen kontakta: 
Anders Martinsson, VD och koncernchef  
tel: 0706-21 02 22  e-post: anders.martinsson@begroup.com 
 
Andreas Karlsson, CFO  
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com 
 
 
 
 
Denna information är sådan som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen 
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2016, kl. 08.15. 

 
 
BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt 
stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till 
kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2015 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. 
BE Group har cirka 770 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret 
ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com. 

 

http://www.begroup.com/

