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NCAB utser Peter Kruk till ny VD och 
koncernchef
Styrelsen för NCAB har idag utnämnt Peter Kruk till ny VD och koncernchef. Peter har lång 
internationell erfarenhet som ledare i industriföretag. Han efterträder Hans Ståhl som i 
november 2019 meddelade att han planerade att gå i pension under 2020. Peter Kruk tillträder 
senast i början av oktober. Hans Ståhl kvarstår som styrelseledamot och kommer att fortsätta 
vara en större ägare i NCAB.

Peter Kruk kommer närmast från Dometic där han varit segmentschef för EMEA och medlem i 
koncernledningen. Innan dess arbetade han nio år i olika ledande befattningar inom den amerikanska 
leverantören till fordonsindustrin Stoneridge Inc. Under huvuddelen av tiden ingick Peter i 
koncernledningen i rollen som global divisionschef för Stoneridge Electronics, med huvudkontor i 
Stockholm. Dessförinnan har Peter haft en lång karriär inom bland annat ABB, både i Schweiz och i 
Sverige. Han är född 1968 och är civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola med 
studier även på Ecole Polytechnique Federale de Lausanne.

- Sedan Hans Ståhl i slutet av förra året meddelade att han önskade gå i pension under 2020 har vi 
genomfört en strukturerad rekryteringsprocess. Vi har sökt efter en ledare med bred internationell 
erfarenhet, gärna med en bakgrund inom försäljning och marknadsföring av tekniska 
industriprodukter; någon som kan fortsätta att leda och utveckla NCAB enligt den strategiska 
inriktning och den affärsmodell som har varit så framgångsrik för oss. I Peter Kruk har vi funnit både 
den erfarenhet vi letat efter men också den personlighet och de värderingar som så tydligt präglar 
NCAB; kvalitet, starka relationer och ansvarstagande. Jag ser fram emot att hälsa Peter välkommen 
till oss, säger , styrelseordförande i NCAB.Christian Salamon

- Hans Ståhl kommer att fortsatt spela en viktig roll i NCAB som ägare och styrelseledamot. Hans har 
lett NCAB under en lång period med fantastisk utveckling sedan han tillträdde 2003. Bolaget har gått 
från att vara en lokal nordisk trader med en omsättning på 200 miljoner kronor till en global, 
börsnoterad och världsledande producent av mönsterkort med en omsättning på 2 miljarder kronor 
och verksamhet i 17 länder från Kina i öst till USA i väst. Å styrelsens, aktieägarnas och alla våra 
medarbetares vägnar vill jag rikta ett otroligt stort och varmt tack till Hans, fortsätter Christian Salamon
.

- Jag välkomnar Peter till NCAB och känner både tillförsikt och nyfikenhet över hans tillträde. Vi har 
träffats i kundsammanhang tidigare vilket gör att jag vet att våra synsätt är mycket lika. NCAB har en 
spännande framtid med många möjligheter men också utmaningar i närtid i spåren av Coronakrisen. 
Jag kommer att kvarstå med full kraft till dess Peter börjar och därefter bistå Peter allt jag kan för att 
se till att hans introduktion blir bra och överlämningen smidig. Därefter kommer jag att lämna det 
operativa arbetet och fungera som styrelseledamot och bollplank. Jag är mycket tacksam för min tid 
på NCAB. Ett helt fantastiskt team av människor i alla länder samt i styrelsen, kommenterar Hans 

, nuvarande VD för NCAB.Ståhl
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- NCAB är ett mycket spännande globalt företag med stora möjligheter, och jag är tacksam för det 
förtroende styrelsen visat mig. Jag ser mycket fram emot att börja och att tillsammans med 
organisationen fortsätta den fina utveckling NCAB haft under Hans ledarskap, säger  i en Peter Kruk
kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations, +46 70 763 81 25

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq 
Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, 
produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av 
en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. 
NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder in Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 
länder världen över. Omsättningen uppgick 2019 till 1 781 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i 
NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se .www.ncabgroup.com

Denna information är sådan information som NCAB Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson[er]s 
försorg, för offentliggörande den 2020-04-03 08:15 CEST.
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