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Hexatronic topprekryterar ny koncernchef
Hexatronic Scandinavia AB (publ) har rekryterat Henrik Larsson Lyon till ny framtida koncernchef i
Hexatronic Scandinavia AB (publ).
Henrik Larsson Lyon, 48 år, kommer närmast från Nexans som Vice President Sales D&I Market Line Europe.
Henrik har i rollen som Vice President på Nexans ansvarat för försäljningen till grossister samt installatörer
och varit placerad vid huvudkontoret i Paris de tre senaste åren. I sin tidigare karriär inom Nexans har han
innehaft bland annat rollen som Divisionschef inom Nexans Sweden AB. I sina roller inom Nexans har han
varit framgångsrik i att implementera strategier för såväl marknad, produktutveckling som effektiv
produktion.
Henrik är civilekonom och efter 5 år hos Price Waterhouse och Arthur Andersen började Henrik inom Alcatel
koncernen. Han har haft ett flertal olika tjänster, med placering i Sverige och Paris, inom Alcatel Alsthom,
Alcatel Telecom och Alcatel Cable.
– Jag är stolt och glad att vi har kunnat attrahera en sådan toppkraft till Hexatronic-koncernen, säger Gert
Nordin, grundare och VD för Hexatronic Scandinavia AB (publ). Henrik och jag kommer att lyfta Hexatronic
till nästa nivå. Jag kommer nu att kunna koncentrera mig på koncernövergripande försäljning och
marknadsbearbetning. Detta samtidigt som Henriks kompetens, erfarenhet och nätverk kommer att göra att
vi snabbare kan utveckla Koncernens övriga delar.
Henrik beräknas att tillträda sin tjänst 6 augusti 2014. Gert Nordin kommer att kvarstå som koncernchef till
Henrik tillträder varefter han tar rollen som vice koncernchef inom Bolaget.
– Med Henrik adderar vi nu ytterligare en toppkraft till det management som skall leda Hexatronic i
framtiden. Jag ser det som ett naturligt steg i vårt arbete att fortsätta växa och skapa mervärde för våra
kunder, medarbetare och aktieägare, säger Göran Nordlund, Styrelsens ordförande i Hexatronic.”
Hisings Backa den 23 april 2014.
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För eventuella frågor kontakta:
• Göran Nordlund, Styrelsens ordförande 070-433 13 20
• Gert Nordin, Verkställande Direktör 070-858 34 20

Om Hexatronic Scandinavia AB (publ)
Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknik-koncern specialiserad på produkter och lösningar för bredband över
optisk fiber. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com ),
Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg, www.hexatronic.se ), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se )
och The Blue Shift AB (Stockholm, www.tbsoptics.com ). Alla koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och
levererar produkter, komponenter och system för bredbandskommunikation. Bolagen säljer sina produkter till
operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har
ca 120 st anställda. Hexatronic omsatte proforma ca 100 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och förväntas att omsätta
320-350 mkr med en EBITDA på mellan 10-12% under innevarande räkenskapsår. Koncernen är listad på Nasdaq OMX
First North under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicscandinavia.se.

