Stockholm den 12 januari 2015
PRESSMEDDELANDE

Björnbergsgruppen förstärker och expanderar i norra Mälardalen
Stockholmsbaserade VVS- och industrirörkoncernen Björnbergsgruppen har knutit till sig
Stefan Ring, tidigare VD för Rörkompaniet. Ring tillträder en ny befattning som
affärsområdeschef med ansvar för koncernens expansion i det norra och västra
Mälardalsområdet. Han inträder samtidigt som delägare i Björnbergsgruppen.
Björnbergsgruppens koncernchef Anders Mattsson ser med glädje på rekryteringen: ”Jag är mycket glad
över att Stefan valt att ansluta till oss. Han är en välkommen förstärkning och blir en nyckelperson i vår
fortsatta expansion. Vi ser goda tillväxtmöjligheter i nordvästra Storstockholmsområdet och har under en
tid övervägt att göra ett förvärv i regionen. När vi nu i Stefan fått förstärkning av en av branschens mest
kompetenta personer väljer vi istället en organisk etablering. Men det utesluter inte att förvärv kan bli
aktuella i framtiden. Uppsala, Västerås och Enköping är alla potentiellt intressanta marknader för oss.”
”Det är mycket intressant för mig att få möjligheten att ansluta till Björnbergsgruppen. Jag ser bolaget som
en av branschens mest dynamiska och framåt aktörer och jag har stor respekt för kunnandet i bolaget. Att
bygga upp en ny geografisk marknad tillsammans blir en utmaning som jag verkligen ser fram emot. Vi har
en spännande resa framför oss och vi har alla förutsättningar att växa Björnbergs till hela Mälardalens
ledande VVS-aktör.”, kommenterar Stefan Ring.
För ytterligare information vänligen kontakta:
- Anders Mattsson, VD och koncernchef, Björnbergsgruppen, tfn 070 892 67 02

Om Björnbergsgruppen
Björnbergsgruppen är en ledande VVS- och industrirörinstallatör verksam i Storstockholmsområdet och
Mälardalen. Bolaget har en bred kundbas och arbetar med allt från privatkunder till stora industriprojekt.
Den operativa verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen Birka Rör AB, AB CJ Björnberg,
Björnbergs Industri AB och Effektrör AB. AB CJ Björnberg inledde sin verksamhet redan 1928. Evolver
förvärvade ägarmajoriteten i maj 2013 och har därefter fortsatt att utveckla bolaget och expandera
verksamheten i nära samarbete med företagsledningen. 2013 uppgick koncernens nettoomsättning till
drygt 205 miljoner kr och personalstyrkan till ca 120 personer.
www.bjornbergs.se
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Postadress
Telefon
Telefax

Västberga Allé 36 B, 126 30 HÄGERSTEN
08-462 21 00
08-462 21 40

Org.nr. AB CJ Björnberg
Org.nr. Birka Rör AB
Org.nr. Björnbergs Industri AB
Org.nr. Effektrör AB
Org.nr. Björklunds Rör AB

556045-1105
556154-2977
556797-3788
556352-9154
556190-3476

www.bjornbergs.se
www.birkaror.se
www.bjornbergsindustri.se
www.effektror.se
www.bjorklundsror.se

