
  
  

 

 

 

Pressmeddelande 

Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern 

och en ledande leverantör av dörrar, och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet.  Under 2018 omsatte 

Inwido 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har verksamheter i 

Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, och Tyskland. 
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Mikael Grundén är ny VD för Inwidos 

bolag Hajom och SnickarPer 

Mikael Grundén är ny VD för Hajom och SnickarPer. Mikael har under de senaste 
fem åren varit VD för inredningsföretaget Senab, ett företag han varit verksam 
inom under 18 år.  

Mikael Grundén har en gedigen bakgrund inom försäljning, marknadsföring och ledarskap. Han har bland 
annat arbetat som Försäljningschef, Marknadschef och vice VD innan han tillträde rollen som VD för  
Senab. Mikael har dessförinnan varit byggnadssnickare och drivit ett eget snickeribolag, innan han gav sig 
in i inredningsbranschen. 

- Hajom och SnickarPer producerar och säljer premiumprodukter med högt designinnehåll till en 
kundgrupp som ofta värdesätter produkterna som en inredningsdetalj i hemmet. Jag är väldigt 
glad att Mikael med sin gedigna VD erfarenhet från inredningsbranschen startat som VD i bolagen 
och ser fram emot att se deras fortsatt positiva utveckling under Mikaels ledarskap, säger Henrik 
Hjalmarsson, Koncernchef Inwido. 

Grunden till SnickarPer, experter på Småländska finsnickeridörrar, lades 1935 och bolaget har sedan 2006 
ägts av Inwido. Hajom, specialiserade på skjutdörrar inom premiumsegmentet, grundades redan 1911 och 
ägs också sedan 2006 av Inwido. Med andra ord får Mikael Grundén ansvar för två starka varumärken med 
en lång och gedigen historik. 

- Jag är både stolt och glad över förtroendet. Hajom och SnickarPer är två mycket starka premium-
varumärken och bolagen har fantastiska kvalitetsprodukter. Jag ser verkligen fram emot att till-
sammans med verksamheternas medarbetare utveckla och växa dessa bolag som jag är övertygad 
om har stor potential, säger Mikael Grundén, VD Hajom och SnickarPer. 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta 

Olof Engvall, IR & PR chef. 073-541 45 73, olof.engvall@inwido.com 

  

 


