
 

 
 
 
Pressmeddelande, Malmö, 17 mars, 2017  
 

Mikael Fryklund utses till VD och Koncernchef för HEXPOL AB 
 
Styrelsen för HEXPOL AB (publ.) har utsett Mikael Fryklund till VD och Koncernchef för HEXPOL AB 
(publ.). Valberedningen för HEXPOL AB har som tidigare kommunicerats föreslagit Georg Brunstam, 
nuvarande VD och Koncernchef i HEXPOL AB, till ny styrelseordförande i HEXPOL AB till 
årsstämman den 28 april 2017. 
 
Mikael Fryklund är för närvarande och sedan 2012 Affärsområdeschef inom Trelleborg AB och ingår i 
koncernledningen. Tidigare har Mikael Fryklund haft andra ledande positioner inom 
Trelleborgkoncernen (sedan 2002) samt inom Boschkoncernen. Mikael Fryklund, född 1963, är 
civilingenjör och har dessutom en fil. kand. i ekonomi. 
 
”Med rekryteringen av Mikael Fryklund får HEXPOL en koncernchef med bred internationell erfarenhet 
från gummi- och plastindustrin. Mikael har sedan 2012 framgångsrikt utvecklat Trelleborg Industrial 
Solutions genom stärkta globala positioner, såväl organiskt som genom förvärv. Jag är övertygad om 
att Mikael med sin bransch- och förvärvserfarenhet kommer att fortsätta utveckla HEXPOL positivt. ” 
 

  Georg Brunstam, VD och Koncernchef HEXPOL  
 
Mikael Fryklund tillträder tjänsten som VD och koncernchef preliminärt den 1 juli 2017.  
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Georg Brunstam 

VD och Koncernchef 

 +46 (0)40 25 46 61 

 
 
 

 
 

 
HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds 
(Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och 
länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, 
bygg- och anläggningsbranschen, energi-, olje- och gassektorn, tillverkare av medicinteknik samt OEM-tillverkare av 
plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL 
Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2016 uppgick till 10 879 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 100 
anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com 
 
 

 
Denna information är sådan information som HEXPOL AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 17 mars 2017, kl. 08:30 CET. 
 

 

 


