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Fredrik Spens utsedd till President Gränges Europe
Den 1 mars 2022 tillträder Fredrik Spens som chef för Gränges Europe. Han efterträder Jörgen 
Rosengren som har varit tillförordnad på denna post. Fredrik kommer från samma datum att ingå i 
Gränges koncernledning.

Fredrik Spens har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är för 
närvarande verkställande direktör för Gränges Finspång AB, en roll han haft sedan slutet av 2020. Dessförinnan var han 
Vice President Sales and Marketing i Gränges Europe. Innan Fredrik började på Gränges 2017 var han chef för 
produktområdet primärprodukter på Sandvik Materials Technology och innan dess hade han en rad andra ledande 
befattningar inom Sandvik. Han har även en bakgrund på konsultföretaget BTS.

– Jag är mycket glad över att kunna välkomna Fredrik till rollen som President Gränges Europe. Hans 
breda industriella bakgrund och erfarenhet från flera ledande befattningar talar för sig själv. Han är också 
en mycket omtyckt ledare och respekterad kollega i vår koncern, som förkroppsligar Gränges värderingar 
genom sitt engagemang och sin handlingskraft, säger Jörgen Rosengren, Gränges VD och koncernchef.

– Det är ett privilegium och en stor ära att få ta sig an denna roll. Vi har ett bra utgångsläge och många 
möjligheter i Europa, men vi har också mycket kvar att bevisa. Jag ser fram emot att samla hela det 
europeiska teamet för att göra och genomföra en ambitiös plan för lönsam tillväxt, säger Fredrik Spens, 
tillträdande chef för Gränges Europe.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Rosengren, VD och koncernchef, Gränges AB

, tel: +46 8 459 59 00jorgen.rosengren@granges.com

Oskar Hellström, CFO och vice VD, Gränges AB
, tel: +46 8 459 59 00oskar.hellstrom@granges.com

Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter 
och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och 
prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har 
ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda 
nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och  
Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 560 kton. Gränges har 2 600 medarbetare och aktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.
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