Pressmeddelande, Markaryd, 5 december 2017

Klas Dahlberg - Ny Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions
Klas Dahlberg tillträder den 1 januari 2018 som affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions och
efterträder därmed Kjell Ekermo som slutar efter 19 framgångsrika år på NIBE.
Klas Dahlberg (53) är sedan 2016 Director of International Business Development inom
affärsområdet NIBE Climate Solutions. Klas är också styrelseordförande och styrelseledamot i ett
flertal av affärsområdets utländska dotterbolag samt ledamot i affärsområdets övergripande
styrelse.
Klas, som är civilingenjör, kom till NIBE efter en 30-årig framgångsrik internationell karriär inom
Scania, senast som Senior Vice President Buses & Coaches med tonvikt på försäljning och
marknadsföring. Klas har bland annat varit bosatt och yrkesverksam i Tyskland under många år och
har nu återvänt till barndomens Kullahalvön.
”Vi har lärt känna Klas Dahlberg som en ambitiös, internationell och professionell person som passar
väl in i NIBEs stil och kultur. Klas kommer att få en flygande start genom att Kjell Ekermo fortsätter
som mentor under en övergångsperiod”, säger Gerteric Lindquist, NIBE Industriers koncernchef.

För mer information: Informationschef Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-73 070
Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 5 december
2017.
Om affärsområdet NIBE Climate Solutions
NIBE Climate Solutions med huvudkontor i Markaryd, är ett expansivt och framgångsrikt affärsområde inom
börsnoterade NIBE Industrier med ett femtiotal bolag spridda över en stor del av världen. NIBE Climate
Solutions är en av de absolut ledande aktörerna inom sin bransch och omsätter cirka 11,5 miljarder kronor på
rullande 12-månadersbasis.
Produktsortimentet består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare,
solpaneler, biobränsleprodukter, fjärrvärmeutrustning, ventilationsanläggningar mm.
Om börsnoterade NIBE Industrier
NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter.
NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och
lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60
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års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten
i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.
NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva företagande. Investeringar i
hållbar produktutveckling och företagsförvärv har bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen,
som under 2016 hade en omsättning på över 15 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika
affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över 13 000 anställda i Europa,
Nordamerika, Asien och Australien.
NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en
sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.
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