
Anders Dahlblom Paroc Groupin toimitusjohtajaksi
Anders Dahlblom, (KTM), 43, on nimitetty Paroc Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 23. tammikuuta 2018 alkaen. Hän on toiminut
yrityksen talousjohtajana vuodesta 2006 lähtien ja ollut eri tehtävissä Parocissa vuodesta 2002.

"Olen todella onnellinen ja innoissani mahdollisuudesta johtaa Parocia tulevan uuden omistajan, Owens Corningin kanssa. Kaupan
toteutumisen jälkeen Parocille tulee pysyvä koti, ja on erittäin mielenkiintoista päästä vaikuttamaan Owens Corningin eriste-liiketoiminnan
menestykseen Euroopassa ja sen ulkopuolella ”, kommentoi Dahlblom.

Kuusi ja puoli vuotta Parocin toimitusjohtajana toiminut Kari Lehtinen on päättänyt lähteä Parocista. "Olemme rakentaneet vahvan markkina-
aseman ydinmarkkinoillamme tarjoamalla houkuttelevia arvolupauksia asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Olen erittäin vakuuttunut siitä, että
tuleva uusi omistaja Owens Corning avaa uusia, hienoja mahdollisuuksia Parocille ja sen henkilökunnalle", kommentoi Lehtinen.

"Toivotan Andersille menestystä uudessa tehtävässä ja Paroc Groupin hallituksen puolesta haluan kiittää Karia hänen erinomaisesta työstään
meidän ja yhtiön henkilökunnan eteen. Hän on osoittanut vahvaa johtajuutta luotsaamalla Parocia menestyksekkäästi erilaisista olosuhteissa",
kommentoi Paroc Group Oyj: n hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen.

Owens Corning ilmoitti lokakuussa 2017, että se on allekirjoittanut Paroc Groupin ostamista koskevan sopimuksen CVC Capital Partnersin
kanssa. Paroc on yksi Euroopan johtavia energiatehokkaiden ja paloturvallisten kivivillaratkaisujen valmistajia. Sopimuksen
voimaantulohetkellä OC maksaa Parocista noin 900 miljoonan euron kauppahinnan. Kaupan odotetaan tulevan voimaan vuoden 2018
alkupuolella, ja sille tarvitaan kilpailuviranomaisten hyväksyntä sekä siihen sovelletaan myös muita tavanomaisia kaupansolmimiseen liittyviä
ehtoja.
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Paroc on yksi Euroopan johtavia energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistajia uudis- ja korjausrakentamisen, laiva- ja offshore-
teollisuuden, akustoinnin ja muun rakentamisen tarpeisiin. Olemme 80-vuotisen historiamme ajan rakentaneet mainettamme innovaatioiden,
tuoteominaisuuksien, teknisen osaamisen ja kestävän kehityksen ansiosta. Tavoitteenamme on toimia jatkossakin innovatiivisena ja
luotettavana kestävää kehitystä edistävän rakennetun ympäristön kumppanina asiakkaillemme.

Työllistämme noin 1835 ihmistä tuotantolaitoksillamme Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä sekä 13 Euroopan maassa
sijaitsevissa myyntitoimistoissa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 375,5 miljoonaa euroa.


