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Ny VD och koncernchef utsedd i Rottneros AB (publ)
Styrelsen för Rottneros AB har utsett Lennart Eberleh till ny VD och koncernchef för
Rottneros AB.
Lennart Eberleh kommer närmast från BillerudKorsnäs där han är affärsområdeschef för
Corrugated Solutions, ett av BillerudKorsnäs tre affärsområden. Lennart har mer än 20 års
erfarenhet av olika chefspositioner inom pappersindustrin, bland annat inom Stora, Billerud och
BillerudKorsnäs. Lennart är civilingenjör från Technical University Braunschweig.
Vi är många som har följt Lennarts framgångar under åren, och vi är mycket nöjda över att ha
rekryterat en person som har både stor kompetens inom pappersindustrin så väl som gedigna
erfarenheter av affärsmannaskap, säger Rune Ingvarsson, styrelseordförande i Rottneros AB.
Lennart är definitivt rätt person att fortsätta arbetet med vår långsiktiga industriella plan Agenda
500 och att utveckla Rottneros strategi ytterligare. Det känns mycket bra att lämna över till
honom, säger Per Lundeen, tillförordnad VD och koncernchef.
Lennart Eberleh kommer att tillträda senast den 1:a oktober 2016 och till dess kommer Per
Lundeen att fortsätta som VD. Per gick in i VD-rollen i november 2014 efter att ha suttit i styrelsen
för Rottneros AB sedan 2013.
Vi är mycket tacksamma för det arbete Per har utfört. Under hans ledarskap har Rottneros
utvecklats till ett mycket lönsamt och finansiellt starkt företag. Vi är också glada över att Per
kommer att ställa sig till förfogande för fortsatt styrelsearbete i Rottneros AB, säger Rune
Ingvarsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rune Ingvarsson, Styrelseordförande Rottneros AB (publ), +46 70 288 79 76
Per Lundeen, VD och koncernchef Rottneros AB (publ), +46 70 518 33 47

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars
2016 klockan 08.30.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på
NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och
försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen
har drygt 260 anställda och omsatte cirka 1,8 miljarder kronor under verksamhetsåret 2015.

