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ASSA ABLOY utnämner ny Ekonomi- och Finansdirektör samt ny chef för
division EMEA
Tomas Eliasson har utsetts till ny Ekonomi- och Finansdirektör samt Executive Vice
President i ASSA ABLOY. Tzachi Wiesenfeld har utsetts till ny chef för division EMEA
samt Executive Vice President i ASSA ABLOY. Båda tillträder sina tjänster den
1 september.
Tomas Eliasson är sedan 2002 verksam som Ekonomi- och Finansdirektör och Senior Vice
President i det börsnoterade företaget Seco Tools, en av världens ledande tillverkare av
hårdmetallverktyg för skärande bearbetning. Dessförinnan har han under 15 år varit verksam
inom ABB-koncernen både i Sverige och internationellt, varav de sista tre åren som
ekonomichef för ABB Robotics. Tomas Eliasson efterträder Göran Jansson som efter tio år som
Ekonomi- och Finansdirektör i ASSA ABLOY lämnar bolaget för att starta en ny ”private
equity”-fond.
– Tomas har en gedigen finansiell och industriell erfarenhet som passar ASSA ABLOY mycket
bra, säger Johan Molin, VD och koncernchef ASSA ABLOY. Han har bland annat varit drivande
i Seco Tools mycket framgångsrika utveckling och för med sig viktig kompetens till ASSA
ABLOY i rollen som ny Ekonomi- och Finansdirektör.
Tzachi Wiesenfeld har utsetts till Executive Vice President i ASSA ABLOY samt ny chef för
division EMEA. Tzachi Wiesenfeld är idag verksam som chef för ASSA ABLOY UK och har i
den rollen på ett framgångsrikt sätt genomfört en större omstrukturering av verksamheten.
Samtidigt har han bidragit till att utveckla nya marknadskanaler på den engelska marknaden.
Sedan januari 2005 har ASSA ABLOYs VD och koncernchef ansvarat för division EMEA.
– EMEA är koncernens största division med tydlig potential för ökad tillväxt och lönsamhet,
säger Johan Molin. Genom sin erfarenhet och kunskap av att förbättra både försäljning och
effektivitet har Tzachi rätt bakgrund för att utveckla divisionen vidare. Hans kunskap om
produkter och organisation är ytterligare en fördel i arbetet att realisera synergier inom EMEA.
Mer information lämnas av:
Johan Molin, VD och koncernchef, Tel: 070-326 4199
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel: 08-506 485 79

