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Sara Sterner har utsetts till chef för HR, 
kommunikation och ESG
BHG Group AB (publ) (”BHG”) informerar om att Sara Sterner tillträder tjänsten som chef för HR, 
kommunikation och ESG. Sara Sterner kommer att ta plats i ledningsgruppen för BHG och tillträder 
sin tjänst idag 12 januari. Sara Sterner kommer närmast från rollen som VD för PåHoj AB och har 
även ett antal styrelseuppdrag. Sara var tidigare ansvarig för kommunikation, PR, HR, strategi och 
finans på Orbital Systems och var medgrundare till Agentum som fokuserade på rekrytering till 
strategiskt viktiga roller.

Sara har erfarenhet från såväl operationella som strategiska roller, med solid grund inom HR, 
kommunikation och hållbarhetsarbete.

BHG:s vd och koncernchef, Gustaf Öhrn, kommenterar: ”Vi är mycket glada att vi lyckats anställa 
en person av Saras kaliber. Saras roll spänner över tre viktiga områden för BHG och vår fortsatta 
tillväxt; våra medarbetare, att driva och koordinera vår kommunikation samt att koordinera och 
stärka vårt fortsatta ESG arbete.”

Sara Sterner kommenterar: ”Jag är mycket glad över att få anta denna uppgift som chef för tre 
områden som alla ligger mig varmt om hjärtat. BHG är en intressant mix av ett börsnoterat bolag 
med en sann entreprenörsanda.”

Sara Sterner efterträder Maria Morin som lämnat BHG vid årsskiftet för en annan tjänst utanför BHG.

Kontakter

Gustaf Öhrn, VD och koncernchef för BHG Group
Tel: +46 (0) 70 420 44 36. E-post: gustaf.ohrn@bhggroup.se

John Bäckman, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Telefon: +46 (0) 70 856 63 00. E-post: john.backman@bhggroup.se
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Om oss

BHG är en utav de största onlineaktörerna inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra 
nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader 
utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är en av de största 
onlineaktörerna i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself (DIY) och 
Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds 
av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser 
och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna 
varumärken. Totalt uppgår antalet produkter i gruppen till över 1,7 miljoner, vilket tillsammans med 
vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och 
heminredning.
 
I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: , www.bygghemma.se

, ,  och  - och över 70 www.trademax.se www.chilli.se www.furniturebox.se www.nordicnest.se
showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska 
länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.
 
BHG:s e-handelsverksamheter har över 3 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en 
optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart 
teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.
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