PRESSRELEASE --- PRESSRELEASE --- PRESSRELEASE --- PRESSRELEASE --- PRESSRELEASE

Åhus 2008-04-11
Fragus Group AB inleder långsiktigt projekt
Fragus Group AB inleder nu en satsning mot att skapa en ny struktur för
återförsäkring. Ansvarig för projekt blir Johan Kaltenbrunner som fram
till nu varit VD i bolaget.
Ny VD i Fragus Group AB blir Rolf Ingar Schou. Rolf Ingar har varit anställd i bolaget sedan
2005 och har varit ansvarig för uppbyggnaden av den norska och den finska
verksamheten. Rolf Ingar har ett gediget förflutet inom bilbranschen och har ett väl
utbyggt kontaktnät även hos Fragus stora samarbetspartners.
Avgående VD Johan Kaltenbrunner kommer nu att på heltid fokusera på en mer effektiv
struktur för återförsäkring. Projektet är mycket komplext och kräver att omfattande
tidsresurser sätts till. Projektet syftar till att ge Fragus Group AB ännu starkare möjligheter
för snabbare expansion både omsättningsmässigt och geografiskt. Fragus marginaler kan
även på sikt påverkas i positiv och betydande omfattning genom detta arbete.
- Rolf Ingar, är mycket högt respekterad både internt och externt vilket gör honom till en
mycket väl lämpad kandidat att avlösa mig som VD. Resultatet av hans arbete i Norge och
Finland har varit odelat positivt, både volym- som lönsamhetsmässigt för hela koncernen,
vilket naturligtvis också är en bidragande orsak till valet. Förändringen ger mig tid till att
fullt fokusera på framtiden och viktiga strategiska frågor för Fragus, säger Johan
Kaltenbrunner, Fragus Group AB.
- Jag har varit en del av Fragus sedan 2005 och varit med på den fantastiska resan från
ett litet nationellt företag till en nordisk koncern med verksamhet i fyra länder. Den
inneboende kraften och spetskompetensen i Fragus organisation, som varit grunden för
expansionen, hoppas jag nu kunna styra mot än större framgångar. Jag är hedrad av
uppdraget som givits mig av Fragus Groups styrelse och jag kommer att göra allt för att
införliva allas förväntningar, säger Rolf Ingar Schou, tillträdande VD för Fragus Group AB.
Genom förändringarna är jag övertygad om att vi funnit en optimal förutsättning för den
fortsatta volym- och lönsamhetsutvecklingen av Fragus både på kort och lång sikt.
Bolagets ledning, inklusive styrelsen, ser framtiden an med spänning vilka möjligheter som
bjuds med denna förändring, säger Stig Norberg, styrelseordförande för Fragus Group AB.
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