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Erika Ståhl ny CFO i Beijer Alma 
 
Erika Ståhl har utsetts till ny CFO i Beijer Alma. Hon har lång erfarenhet från internationell 
industri och kommer närmast från börsnoterade Dometic Group. Erika Ståhl efterträder Jan 
Blomén som går i pension under året. 

Erika Ståhl tillträder senast i augusti 2020. Hon är 49 år och har en civilekonomexamen från 
Högskolan i Jönköping. Sedan 2013 har hon varit Head of Group Business Control i Dometic Group. 
Dessförinnan har hon bland annat under tolv år arbetat i olika controllerfunktioner inom 
Electroluxkoncernen. 

- Vi är glada över att välkomna Erika Ståhl till Beijer Alma. Koncernen ska fortsätta sin tillväxtresa, 
både via förvärv och organisk utveckling. Erika är rätt person att stödja detta arbete.  Hon har lång 
erfarenhet från internationell industri i en publik miljö, säger Beijer Almas vd och koncernchef Henrik 
Perbeck. 

- Beijer Alma är en framgångsrik, internationell industrikoncern med engagerade aktieägare, som jag 
ser fram emot att vara med att utveckla vidare, säger Erika Ståhl. 

Jan Blomén har en lång karriär bakom sig i Beijer Alma, där han började arbeta som ekonomichef och 
controller redan 1987. 

- Å styrelsens och alla medarbetares vägnar tackar jag Jan Blomén för hans fina insatser under alla år. 
Under Jans 33 år på Beijer Alma har koncernen utvecklats från ett regionalt investeringsbolag till en 
global industrikoncern, säger Henrik Perbeck. 

Jan Blomén är i dagsläget sjukskriven. Under hans frånvaro är Anders Karlström tillförordnad CFO. 

 

För ytterligare information:  
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, +46 (0)18-15 71 60 

 

 
Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 3 mars 2020 kl 10:00 
 
Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel.  
I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av 
specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ 
Stockholm Mid Cap-lista. 
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