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Gränges utnämner William B. Shannon som SVP Global 
Battery Foil Program
Gränges har utnämnt William B. Shannon som Senior Vice President för Gränges globala program för 
folie till batterier. Han är för närvarande COO för den New York-baserade Li-Ion battericellstillverkaren 
iM3NY med över 30 års erfarenhet inom batteriindustrin. Williams kompetens kommer att vara av stor 
vikt för Gränges satsning inom batteriområdet.

Shannon har en Bachelor’s degree in Business Administration and Management från Eastern Connecticut State 
University. Innan han började på iM3NY har han haft flera ledande befattningar på företag som Heitkamp & Thumann 
Group och Duracell.

- Som en del av vår strategi för hållbar tillväxt expanderar Gränges just nu inom material för batteriindustrin. Jag är därför 
mycket glad över att välkomna William B. Shannon till denna nya position och ser fram emot att se hur decennier av hans 
erfarenhet från branschen och lång ledarskapserfarenhet kommer vara med och forma batteriutvecklingen på Gränges, 
säger Jörgen Rosengren, Gränges VD och koncernchef.
- Det här är en spännande tid att börja på Gränges och jag är tacksam för möjligheten att få vara en del av att leda 
företagets expansion inom batteribranschen, säger William Shannon.

Shannon börjar på Gränges den 1 september 2022 och kommer att rapportera till Gränges VD.

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

, tel: +46 8 459 59 00jorgen.rosengren@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 570 kton. Gränges har 2 650 medarbetare och aktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.
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