
 

 

 
 
Pressmeddelande   Göteborg den 2019-09-23 
 

Ny koncernchef för Armatec  
 
Fredrik Ståhl har utnämnts till ny VD och koncernchef för Armateckoncernen. 

Han kommer efterträda nuvarande VD, Eva Karlsson, som valt att fortsätta sin karriär utanför 
sfären. ”Det är nu en utmärkt tidpunkt att lämna över ansvaret till en ny vd med stort fokus på 
försäljningstillväxt. Det känns också bra att lämna över en verksamhet som har 
grundförutsättningarna att växa med lönsamhet”, kommenterar Eva. 

Fredrik har en gedigen och mångårig erfarenhet som företagsledare i flera angränsade industrier. 
Han kommer närmast från tjänsten som koncernchef för, det av Ikea delägda bolaget, Eson Pac 
Group som utvecklar, producerar och levererar kompletta förpackningslösningar. Fredrik har en 
gedigen erfarenhet av branscher som genomgått/genomgår förändring som en konsekvens av 
ökad digitalisering. 

”Eva har gjort ett fantastiskt jobb i att skapa en stabil grund för fortsatt tillväxt i koncernen, som 
idag omsätter nästan en miljard. Fredriks erfarenheter kommer att bli ett bra komplement till den 
stora, interna erfarenheten som redan finns i bolaget och kommer stärka Armateckoncernens 
position som ett kunskapsföretag inom flödesteknik för värme, kyla och process”, säger 
styrelseordförande Pontus Cornelius. 
Ledarskiftet äger rum per 2020-01-01. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Pontus Cornelius 
VD Ernströmgruppen 
Tel.: +46 733-588 388 
Email: pontus.cornelius@ernstromgruppen.com 

 
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 all-
time-high resultat, omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har över 650 anställda i Norden och Baltikum. 


