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Pressemeddelelse 

OLE SANDER, NY ADM. DIREKTØR FOR DAMIXA APS  

 

Ole Sander er udpeget til ny adm. direktør for Damixa ApS og fortsætter samtidigt i 

rollen som adm. direktør for Ostnor Danmark A/S. Ole har i det seneste år haft rollen 

som adm. direktør for Ostnor Danmark A/S.  

Ole har tidligere bla. været adm. direktør for Schneider Electric A/S og Lauritz 

Knudsen A/S. 

 

I forbindelse med at Ole tiltræder jobbet den 19. juni 2014, bliver han endvidere 

medlem at Ostnor AB’s koncernledelse. 

 

”Ole kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at udvikle vores position i 

Danmark, samt med at strukturerer vores tilbud med FM Mattsson, Mora Armatur og 

Damixa mod vores kunder. Vi er overbevist om at Ole, med sin baggrund og 

personlighed, er den rette mand for opgaven”, siger Claes Seldeby, Ostnors adm. 

direktør og koncernchef. 

 

”Ostnor og Damixa er et fantastisk godt match. Begge selskaber har en lang historie 

og stor erfaring med branchen, begge har stærke og velkendte brands. Jeg er sikker på 

at vi kan lære en masse af hinanden og fortsætte den positive udvikling fremad, både 

teknisk og kommercielt”, siger Ole Sander. 

 

Ole efterfølger Lars Bladt, som forlader selskabet med udgangen af måneden. 

 

 

”Vi vil takke Lars for en utrolig god indsats med at omstrukturer Damixa. Lars har 

virkelig gjort en forskel og vi ønsker ham lykke til, med de fremtidige opgaver”, siger 

Claes Seldeby. 
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For yderligere information, kontakt Claes Seldeby, Ostnor AB +46 250 59 64 05. 

 

Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varu-

märkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard 

kronor och har över 550 anställda. 
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