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Beijer Electronics utser ny CFO 

Joakim Laurén har utsetts till ny CFO för Beijer Electronics-koncernen. Han tillträder 
tjänsten i mitten av januari 2016.  

Joakim (52), kommer närmast från tjänsten som CFO för SCAN COIN-koncernen och har 
tidigare innehaft flertalet ledande befattningar inom finans hos Alfa Laval. 

Joakim Nideborn, tillförordnad CFO på Beijer Electronics, har valt att lämna Beijer 
Electronics för nya utmaningar, men blir kvar i koncernen till slutet av februari 2016. 

”Joakim Laurén har en bred internationell erfarenhet, med mer än 15 år på olika ledande 
befattningar inom Alfa Laval. Genom att knyta honom till oss får vi, förutom en finansiell 
kompetens, även en gedigen affärsmässig erfarenhet inför vår fortsatta resa framåt. 

Jag vill också passa på att tacka Joakim Nideborn för det stöd och den professionalitet han 
visat under min första tid i bolaget och önskar honom lycka till i framtiden”, säger Per 
Samuelsson, VD och koncernchef i Beijer Electronics AB. 
 

För mer information vänligen kontakta: 

VD och koncernchef Per Samuelsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)708 58 54 40 
Tf CFO Joakim Nideborn, tel +46 (0)40 35 84 49, mobil +46 (0) 707 72 29 83 

 

Detta är information som Beijer Electronics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 4 november, 2015. 
 

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och 
datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med 
användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med 
verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ 
OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se 


