
 

 

   
 

PRESSINFORMATION 

 

 

Stockholm, 14 maj 2020  

 

Ny affärsområdeschef för Ovako Hofors och ny tillförordnad 

affärsområdeschef för Ovako SmeBox 
 

Rickard Qvarfort har utsetts till ny affärsområdeschef för Ovako i Hofors. Han tillträder den nya 

tjänsten den 1 juli, 2020 och efterträder då Erik Bohman, som själv valt att lämna Ovako för att ta 

sig an nya utmaningar. I samband med denna förändring utses Björn Wiborg till tillförordnad  

affärsområdeschef för SmeBox.  

  

Rickard har varit anställd på Ovako sedan1993 och kommer närmast från rollen som 

affärsområdeschef för Smebox. Han har under sin tid på Ovako haft många olika roller och 

arbetat på fler av våra siter, där ibland som ansvarig för Rör och Ring i Hofors. 

  

‒  Jag vill tacka Erik för det jobb han har gjort tillsammans med ledningsgruppen för 
affärsområdet Hofors. När han tillträdde rollen var hans främsta uppgift att stabilisera 
verksamheten och vända lönsamhetsutvecklingen, vilket jag tycker att han har lyckats med, säger 
Marcus Hedblom, vd och koncernchef. 
 

‒ Rickard har under sin tid som affärsområdeschef för SmeBox framgångsrikt utvecklat 

verksamheten och stärkt lönsamheten för affärsområdet. Han kommer med sin värdefulla 

kompetens och breda erfarenhet från stora delar av organisationen och vår affär kunna ta vid och 

driva utvecklingen vidare för att skapa långsiktig stabilitet för Ovako i Hofors, fortsätter Marcus.  

 

- - - 

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 
mars 2019 ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens 
tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För 

mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com. 

 

- - - 

För ytterligare information: 

Kristin Nilsson, Head of Group Communications 

T: +46 (0)8 622 13 17  

E-post: kristin.nilsson@ovako.com 
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