
1/1    Gränges AB (publ) Box 5505 SE-114 85 Stockholm +46 84 59 59 00 info@granges.com

Förändring i Gränges koncernledning
Gränges har utsett Torbjörn Sternsjö, idag President Gränges Europe, till Senior Advisor och rådgivare till Gränges vd. I 
det nya uppdraget kommer Torbjörn att fokusera på att öka takten i viktiga globala affärsutvecklingsprojekt. 
Rekryteringen av en ny President för Gränges Europe har påbörjats och Jörgen Rosengren, vd för Gränges AB, går in som 
tillförordnad President för Gränges Europe tills rekryteringen är klar.

“Torbjörn Sternsjö har varit oerhört viktig för oss vid vårt förvärv av Konin och han har på ett framgångsrikt sätt lett det 
europeiska teamet genom den första integreringsfasen. Torbjörn har även varit djupt involverad i vårt 
expansionsprogram som fortskrider väl. Vi är mycket tacksamma för Torbjörns viktiga bidrag och önskar honom lycka till 
i sin nya roll,” säger Jörgen Rosengren, vd Gränges AB.

Ovan förändring träder i kraft den 18 november 2021.

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

Denna information är sådan information som Gränges AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-11-18 07:30 CET.

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.

Bifogade filer
Förändring i Gränges koncernledning

PRESSMEDDELANDE
18 november 2021 07:30:00 CET

mailto:info@granges.com
mailto:jorgen.rosengren@granges.com
mailto:oskar.hellstrom@granges.com
https://www.granges.com/sv/
https://www.granges.com/sv/
https://storage.mfn.se/b365d166-34eb-493c-badc-40c4241f4734/forandring-i-granges-koncernledning.pdf

