
Förändringar i Gunnebos koncernledning
Heinz Jacqui har blivit utsedd till SVP Region EMEA och Rolf Kjällgren, SVP Safes & Vaults, tar plats i koncernledningen.

För att ytterligare förenkla organisationsstrukturen har Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange beslutat att göra följande förändringar av
Gunnebos organisation:  

Utnämna Heinz Jacqui till SVP Region EMEA och ersätta Morten Andreasen  
Utnämna Rolf Kjällgren till SVP Safes & Vaults och ge funktionen en plats i koncernledningen  
Integrera produktionen med respektive produktområde - Cash Management, Entrance Control, Safes & Vaults och Electronic Security 

Förändringar i Gunnebos koncernledning

Heinz Jacqui tillträder som SVP för Region Europe, Middle East & Africa den 26 september 2016. Som en konsekvens kommer Morten
Andreasen, som haft positionen sedan 2012, att lämna Gunnebo för nya uppdrag utanför koncernen. Heinz har haft ledande positioner i
multinationella företag de senaste 20 åren, primärt inom hälsovårdssektorn. Han kommer senast från Getinge, där han varit President
Acute Care Therapies. Heinz kommer att ta plats i Gunnebos koncernledning.  

Rolf Kjällgren, SVP Safes & Vaults, kommer att ta plats i Gunnebos koncernledning från den 12 september 2016. Rolf har haft ledande
positioner inom inköp, logistik, tillverkning och försäljning i Gunnebo sedan 2007. Hans senaste uppdrag var som ansvarig för den
globala affären av säkerhetsskåp till tillverkare av bankomater (ATM OEM), samt för produktområdet Safes & Vaults. Innan Rolf kom till
Gunnebo har han haft ledande positioner inom kvalitet och logistik på ABB och AF-koncernen.
  
Lars Thorén, SVP Operations, kommer som en konsekvens av förändringen där fabrikerna integreras i respektive produktområde att
lämna sin nuvarande tjänst och Gunnebos koncernledning.
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För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef, tel. 010-2095 057, eller
Karin Wallström, Informationsdirektör, tel. 010-2095 026

www.gunnebogroup.com  

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll,
säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt
industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 500 anställda i 32 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett
nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.


