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Jean-Paul Mindermann ny affärsområdeschef inom Trelleborgkoncernen
Jean-Paul Mindermann har utsetts till ny affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions,
preliminärt från den 1 juli 2017. Han efterträder Mikael Fryklund som blir ny VD och koncernchef i
Hexpol. Jean-Paul kommer liksom sin företrädare att ingå i koncernledningen.
Jean-Paul Mindermann, född 1965, innehar spansk och tysk nationalitet. Han har varit ansvarig för
den framgångsrika utvecklingen av den globala verksamheten för industri- och entreprenaddäck
sedan han kom till Trelleborg Wheel Systems i samband med förvärvet av Watts Tyre Group 2011.
Jean-Paul har tidigare varit bland annat ordförande för Premia Group och innehaft olika
ledningsfunktioner inom Watts of Lydney Group och Airboss.
– Vi är mycket glada över att kunna befordra Jean-Paul. Han är internationell i ordets rätta
bemärkelse, har bott och verkat globalt och har erfarenhet från flera industrier. Han har dessutom
en bred och gedigen erfarenhet från flera av Trelleborgs profilerade områden såsom
strukturförbättringar, tillväxtinitiativ, förvärv och globala verksamheter. Jag är personligen mycket
nöjd att få möjlighet att fortsätta utveckla Trelleborg Industrial Solutions tillsammans med Jean-Paul,
säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.
– Det är med stor glädje som jag har accepterat detta uppdrag. Jag känner ett starkt engagemang
för det nya ansvaret, och kommer att ha tydlig nytta av mina erfarenheter från andra delar av
koncernen, säger Jean-Paul Mindermann.
Mikael Fryklund har varit affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions sedan dess bildande
2012. Han har varit verksam i olika positioner inom Trelleborg under 15 år.
– Jag vill tacka Mikael för hans gedigna arbete för affärsområdet och för koncernen. Hans operativa
praktiska erfarenheter och färdigheter att leda en så skiftande verksamhet som Trelleborg Industrial
Solutions har varit mycket värdefulla. Det är tråkigt att Mikael lämnar, men jag önskar honom
naturligtvis lycka till i sin nya yrkesroll, avslutar Peter Nilsson.
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Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer
i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen
omsätter 30 miljarder kronor på årsbasis och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av fem affärsområden:
Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions
och Trelleborg Wheel Systems, samt verksamheterna Rubena och Savatech. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad
på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
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