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Gränges stärker europateamet och förenklar 
organisationen
Gränges har beslutat att förstärka det europeiska teamet för att kunna dra full nytta av de stora 
affärsmöjligheterna i den regionen.

Gränges har också beslutat att förenkla organisationen genom att decentralisera ansvaret för innovation, digitalisering 
och kontinuerliga förbättringar till respektive region.

Som ett resultat av detta integreras koncernfunktionerna för innovation, IT/Digitalisering, HR, processteknik & operativ 
utveckling och juridik i Gränges Europe från och med den 17 december 2021. Koncernfunktionerna för finans, hållbarhet 
och kommunikation påverkas inte av denna förändring.

Förändringarna kommer att leda till omstruktureringskostnader på 200 MSEK under det fjärde kvartalet, varav 160 MSEK 
avser en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av immateriella tillgångar, huvudsakligen inom IT. Förändringarna 
kommer att generera årliga kostnadsbesparingar på 40 MSEK från och med januari 2022.

Koncernledningen kommer från och med den 17 december bestå av VD och koncernchef Jörgen Rosengren, CFO och vice 
VD Oskar Hellström, SVP Sustainability Sofia Hedevåg, President Americas Patrick Lawlor och President Asia Colin Xu, 
samt President Europe när rekryteringen är klar.

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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