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Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i 
krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen 
omsätter drygt 21 miljarder kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg 
Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och 
Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom 
antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på cirka 15 miljarder kronor och verksamhet i 
cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large 
Cap.          www.trelleborg.com 
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Charlotta Grähs ny chefsjurist i Trelleborgkoncernen 
 
Charlotta Grähs har utsetts till ny chefsjurist i Trelleborgkoncernen från den 1 oktober 2014. Hon 
efterträder Ulf Gradén som går i pension. Charlotta kommer liksom sin företrädare att ingå i 
koncernledningen och vara sekreterare i Trelleborgs styrelse.  
 
Charlotta Grähs kommer närmast från tjänsten som chefsjurist för Dometic Group, en global 
tillverkare och leverantör av fritidsprodukter för husvagns-, husbils-, bil-, lastbils- och båtindustrin. 
Charlotta har tidigare bland annat arbetat som bolagsjurist för Husqvarna Group och advokat hos 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt hos Hengeler Mueller Rechtsanwälte.  
 
– Vi är glada över rekryteringen av Charlotta. Hon har en utmärkt profil för att leda utvecklingen av 
Trelleborgs juridiska avdelning och har en bred och gedigen erfarenhet inom flera av Trelleborgs 
profilerade områden såsom strukturförändringar, förvärv och bolagsstyrning, säger Peter Nilsson, 
VD och koncernchef i Trelleborg.  
 
– Det är med stor tillförsikt jag har tackat ja till uppdraget som chefsjurist för Trelleborg. Jag ser fram 
emot att omsätta mina yrkeskunskaper i den dynamiska miljö som Trelleborg verkar i, säger 
Charlotta Grähs. 
 
Ulf Gradén har arbetat som chefsjurist i Trelleborg och sekreterare i Trelleborgs styrelse sedan 
2001.  
 
– Jag vill rikta ett stort tack till Ulf Gradén. Under sina år inom Trelleborgkoncernen har han genom 
sin professionalism, kompetens och pålitlighet varit en stor tillgång för såväl styrelsen som 
utvecklingen av koncernen, avslutar Peter Nilsson.  
 
 
 
 


