Sanitec Corporation
Pressmeddelande 27 september 2013 kl 13.30 (CET)
För omedelbar publicering

Sida 1 av 1

Ny ledamot vald till Sanitec Corporations styrelse
Johan Bygge har per idag valts till ny ledamot i styrelsen för Sanitec Corporation. Fredrik
Cappelen sitter kvar som ordförande och de övriga styrelseledamöterna, Adrian Barden,
Caspar Callerström, Ulf Mattsson och Pekka Lettijeff, fortsätter samtliga sina uppdrag.
Johan Bygge är COO på EQT Partners (nu EQT Holdings AB) sedan 2011. Han har tidigare varit
bland annat CFO och medlem av ledningsgruppen inom Investor AB, och han har också
innehaft flera positioner inom Electrolux.
Utöver sitt uppdrag för Sanitec är Johan Bygge styrelseordförande i Novare Holding AB och
sitter med i styrelserna för Anticimex AB, Getinge AB och Samsari Act Group AB.
Johan Bygge har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

För mer information, kontakta Corporate Communications:
sanitec.corporation@sanitec.com

Om Sanitec
Sanitec är den ledande specialisten på badrumsporslin, med en unik europeisk portfölj av starka, lokala varumärken.
Bolaget har ett nära samarbete med kunder, industripartner, arkitekter och designer för att utveckla hållbara och
kompletta badrumskoncept som omfattar badrumskeramik, möbler, installationssystem, kranar och blandare samt
badkar och duschar. Sanitecs varumärken och produkter står för en hög nivå av kvalitets- och innovationsnivå, liksom
för en funktionell och attraktiv design.
Sanitec kombinerar det bästa av styrkan hos en integrerad global verksamhet med en unik lokal närvaro för att
tillhandahålla bästa värde till kunderna i fråga om badrumsprodukter. Under 2012 uppgick Sanitecs nettoomsättning
till 752,8 miljoner euro och bolaget har för närvarande cirka 6 700 medarbetare som arbetar på de18 europabaserade
produktionsanläggningarna, samt i de globala försäljnings- och supportfunktionerna som finns i 18 länder. Bolagets
huvudkontor ligger Helsingfors.
För ytterligare information om Sanitec och bolagets produktutbud, gå in på www.sanitec.com.
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