
VBG Group AB (publ) 
Kungsgatan 57, 461 34 Trollhättan, Sweden 
Telephone: +46 521 27 77 00 
www.vbggroup.com 
Registration no. 556069-0751 
 

 

 

PRESSMEDDELANDE 2023-01-10 

Eberhard Wolters ny divisionschef för Mobile Climate 
Control 

VBG Group har utsett Eberhard Wolters som ny chef över divisionen 
Mobile Climate Control (MCC).  

Eberhard Wolters har fram till idag varit ansvarig för Mobile Climate Controls verksamhet 
utanför Nordamerika och har lång erfarenhet av försäljning och utveckling av klimatsystem för 
kommersiella fordon internationellt. 

- Eberhard Wolters är välmeriterad när det gäller att driva verksamheter internationellt och 
jag är övertygad om att han med sin bakgrund kommer bidra till lönsam tillväxt och 
internationalisering av Mobile Climate Control, säger Anders Erkén vd och koncernchef för 
VBG Group. 

Eberhard Wolters började på VBG Group 2017 och har tidigare haft ledande positioner inom 
bland annat Solaris Bus & Coach och Eberspächer Sütrak där han byggt upp nya affärer och 
verksamheter i länder som Brasilien, Mexico, Australien, Kina och Sydamerika. 

- Det känns spännande och motiverande att få leda division Mobile Climate Control. Mitt mål 
är att vidareutveckla verksamheten internationellt och skapa lönsam tillväxt. Vägen framåt 
är hög leveranskvalitet i kombination med tydlighet och lyhördhet mot våra kunder. Som 
ledande experter inom klimatsystem kan vi också stötta våra kunder i elektrifieringen och 
omställningen gentemot mer hållbara lösningar, säger Eberhard Wolters.   

Mobile Climate Control utvecklar och tillverkar klimatsystem för bussar och offroad fordon. 
Divisionen har drygt 900 medarbetare och står för cirka 50 procent av VBG Groups omsättning.  
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Anders Erkén, vd och koncernchef  
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E-mail: anders.erken@vbggroup.com 

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, 
Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och 
Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie 
börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm. 
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