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Staffan Pehrson ny VD på Nefab 
 
Styrelsen i Nefab Group AB har utsett Staffan Pehrson till ny VD för bolaget. Staffan 
kommer närmast från Ericsson där han haft en lång karriär, senast globalt ansvarig för 
produktrelaterade tjänster, en stor del av Ericssons tjänsteverksamhet. Staffan 
tillträder som ny VD den 1 september 2016. 
 
Givet bolagets starka position idag och de möjligheter som finns i marknaden önskar styrelse 
och ägare med rekrytering av Staffan Pehrson lägga fullt fokus på att öka takten i bolagets 
utveckling. 
  
- Vi har idag en mycket stark ställning både finansiellt och på den internationella 
förpackningsmarknaden. Med en ny VD på plats lägger vi nu fullt fokus på att driva lönsam 
tillväxt med en ökad förändringstakt och ytterligare utveckla verksamheten till en ny nivå vad 
gäller vårt erbjudande och vår position på marknaden. säger Per Hallius, styrelseordförande 
Nefab Group AB 
 
Staffan Pehrson är 47 år och har bland annat en examen från Handelshögskolan i Stockholm 
och teknisk fysik i Uppsala. Han har varit verksam på Ericsson i 23 år och där haft ett flertal 
ledande befattningar i affärsenheter, marknadsenheter, industrisamarbeten samt dotterbolag. 
 
- Det är med både stor entusiasm och respekt för Nefabs långa och framgångsrika historia 
som jag tar mig an detta uppdrag. Nefab har en mycket stark ställning på sin marknad och 
jag ser fram emot att tillsammans med organisationen fortsätta driva på den förändrings- och 
utvecklingsresa som bolaget är inne i, säger Staffan Pehrson. 
 
- Staffans omfattande ledarerfarenhet, hans förmåga att skapa resultat och hans omfattande 
kunskap om telekommarknaden, vilket är ett viktigt kundsegment för oss, kommer bli ett 
viktigt tillskott i bolagets fortsatta utveckling mot lönsam tillväxt. Med Staffan på plats kan vi 
öka vår utvecklingstakt ytterligare, avslutar Per Hallius 
 
För mer information kontakta: 
Per Hallius 
Styrelseordförande Nefab Group AB 
+46730794420 
per.hallius@nefab.com 
 
Om Nefab 
Nefab, grundat 1949, erbjuder kompletta förpackningslösningar till internationella 
industrikoncerner med fokus på telekom-, energi-, flyg-, fordon- och medicinteknisk industri. 
Nefab har omkring 2 400 medarbetare i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. 
Omsättningen 2015 uppgick till 3,3 miljarder SEK. Ägare av koncernen är Familjen 
Nordgren/Pihl och FAM AB. För mer information om Nefab, välkommen in på nefab.com 
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