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Oskar Röös ny CIO för Byggmax Group
Byggmax Group anställer Oskar Röös som ny CIO och medlem i koncernledningen. 

Oskar kommer närmast från en CIO roll på Espresso House. Oskar har lång erfarenhet från utveckling av IT tjänster inom detaljhandel,
flygbolag och restaurangbranschen.

Vi är väldigt glada att hälsa Oskar välkommen till Byggmax. Med sin erfarenhet som CIO, genuin kompetens inom IT och värderingar i linje med
Byggmax-andan, är Oskar en välkommen förstärkning i koncernledningen, säger Pernilla Walfridsson. CFO i Byggmax Group. CIO tjänsten är
en ny roll och Oskar kommer att rapportera till CFO för Byggmax Group Pernilla Walfridsson.

Oskar kommer att tillträda sin tjänst på Byggmax Group under våren 2018.

För mer information, kontakta:

Pernilla Walfridsson, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2016 och Byggmax Group är
noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 86 butiker i Sverige, 34 butiker i Norge och 13 i Finland. På hemsidan finns hela
butikssortimentet tillgängligt, samt även ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och
billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så
att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre
byggvaror. Byggmax har de senaste två åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt
distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har
nu även 14 showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


