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Armatec hälsar ny CFO välkommen
Armatec har rekryterat Andreas Bohlin som ny CFO för Armateckoncernen och Armatec
AB. Andreas tillträder den 16 augusti.
Andreas Bohlins uppdrag är att tillsammans med sitt team vidareutveckla Armatecs
finansfunktion och affärsanalyssupport. Främst genom att utveckla affären i stort samt att driva
och utveckla och effektivisera interna processer.
-

Digitala lösningar och processer kommer att spela en nyckelroll framöver vilket kommer
att vara en spännande utmaning att ta sig an, säger Andreas Bohlin.

Andreas har de senaste 4 åren arbetat som CFO på REC Indovent, ett annat bolag inom
Ernströmgruppen som har en affärsmodell syftar till att stärka nordiska företags konkurrenskraft
och förmåga att flytta fram sina marknadspositioner.
-

Bolagen i gruppen har bra ledning och engagerade medarbetare vilket skapar helt rätt
förutsättningar för att skapa kundorienterade och effektiva verksamheter, fortsätter
Andreas Bohlin.

Andreas kommer med sina ledaregenskaper, sin kompetens och sitt engagemang att både stärka och
utveckla Armatec genom nya perspektiv. Vi hälsar Andreas välkommen till Armatec den 16 augusti
2018.
För mer information, vänligen kontakta:
Eva Karlsson
VD Armateckoncernen
Tel.: +46 31 890 190
Email: eva.karlsson@armatec.se
Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i
Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i
Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 450 MSEK i Sverige och är 130 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i
Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen och representerar starka
varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden.
Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom
teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets
entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen
ingår 25 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Erab, Mec-Con, SGP Armatec AS, Retherm Kruge Piping
Systems, REC Indovent, CM Hammar, Polyform, m.fl. Företagsnätverket, som 2017 för femte året i rad nådde alltime-high resultat, omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har över 650 anställda i Norden och Baltikum.

