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BYGGMAX GROUP UTSER HELENA NATHHORST TILL NY CFO
Byggmax Group har utsett Helena Nathhorst till ny CFO. Helena Nathhorst är idag CFO för Addnode Group. 

Före rollen som CFO på Addnode Group var Helena Nathhorst CFO för Teracom Group. Helena Nathhorst har också haft en lång karriär inom
KPMG, där hon arbetat med revision och senare även rådgivning i samband med företagsförvärv. Hon har en civilekonomexamen från
Uppsala universitet.

 – Jag är jätteglad att få hälsa Helena välkommen till Byggmax Group. Hennes gedigna erfarenheter som CFO och av att utveckla
verksamheter, i kombination med hennes positiva personlighet, gör att hon blir ett starkt tillskott till vår ledningsgrupp, säger Mattias
Ankarberg, VD för Byggmax Group.  

Helena Nathhorst kommer att ingå i Byggmax koncernledning och tillträder befattningen senast den 15 januari 2020. Helena Nathhorst ersätter
Karl G Lindström som tillträder rollen som interim CFO den 1 augusti 2019. 

Denna information är sådan som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 8:55 CET.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,3 miljarder kronor år 2017 och Byggmax Group är
noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 108 butiker i Sverige, 41 butiker i Norge och 11 i Finland. På hemsidan finns hela
butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med 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 under de senaste 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 även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


