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Stockholm, 29 maj 2019  

 

Nicholas Källsäter ny finansdirektör för Ovako 
 

Nicholas Källsäter har utsetts till ny finansdirektör för Ovako och kommer att ingå i 

företagets koncernledning. Nicholas som idag är Head of Group Business Control på 

Ovako har arbetat inom bolaget sedan 2012. Han tillträder den nya tjänsten 1 juni 2019 

och efterträder Johan Ryrberg, som har valt att gå vidare till nya utmaningar utanför 

Ovako. 

 

Nicholas har över 20 års erfarenhet av finans- och ekonomistyrning från ett flertal olika 

branscher. Han kommer i sin nya roll att ansvara för koncernens finans, IT och 

inköpsfunktioner.  

 

‒ Vi ser fram emot att välkomna Nicholas till Ovakos koncernledning. Under sina sju år på 

Ovako har han skapat en djup förståelse för verksamheten och har den kompetens och de 

egenskaper som krävs för att driva bolagets finansiella utveckling och stärka vår långsiktiga 

konkurrenskraft, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.  

 

‒ Jag vill också passa på att tacka Johan Ryrberg för hans insatser för Ovako. Med sitt 

engagemang och sin gedigna finansiella erfarenhet har han varit en viktig tillgång under den 

resa som lett till att Ovako idag har en stark industriell ägare, säger Marcus Hedblom.  

 

Johan kommer att vara kvar på Ovako under en övergångsperiod, till mitten av juli. 

- - - 

Om Ovako 
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager, transport och 
tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – 
vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. 
 
Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. 
Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan 
juni 2018 ett dotterbolag som ingår i den japanska stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största 
stålproducent med 93 500 anställda globalt och en årlig omsättning på 43 miljarder euro. För mer information besök 
oss på www.ovako.com och www.nipponsteel.com. 
 
 

- - - 
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