Malmö, 11 oktober 2011

Pressmeddelande
Roth stärker sin position i Sverige
Nu påbörjas en spännande resa för Roth Nordic AB, uppger VD och nordenchef Marcus Kanewoff.
Sedan flera år har Roth haft en mycket stark samlad position på den Nordiska marknaden och nu är
tiden rätt för att stärka positionerna i varje enskilt land. Ett strategiskt mål för Roth koncernen, med
verksamhet i Europa och Nordamerika, är att inneha positionen som nr 1, alternativt nr 2, på de
marknader och produktområden som koncernen verkar inom. För det svenska bolaget innebär det att
regionkontor i ett första skede nu etableras i Jönköping, Göteborg, Stockholm och Söderhamn
utöver huvudkontoret i Malmö.
Vidare planeras en fördubbling av dagens personalstyrka de kommande åren. Utöver regionchefer för
vissa orter, säljare och tekniker över hela landet, kommer Roth att anställa ytterligare produktchefer i
Sverige för att mer kraftfullt införa energi- och miljökonceptet Roth EcoEnergyCircle vilket innebär:
Produktion av förnyelsebar energi i form av solvärme och värmepumpar
Lagring av energi i flexibla tanksystem
Distribution av energi via rörsystem och golvvärmesystem
Roth´s målsättning är att alla ingående delar skall vara väl anpassade för varandra och maximera
energibesparingen genom effektiva och avstämda reglersystem. Det skall också vara enkelt för
rörinstallatören att koppla samman systemen (plug&play).
Roth Nordic har sedan 2007 ett gemensamt Shared Service Center i Frederikssund, 40 km nordväst om
Köpenhamn, där centrala funktioner för ekonomi, inköp, logistik, IT, produktutveckling och
marknadsföring delas. Totalt är 65 personer anställda i de fyra nordiska bolagen och omsättningen
uppgår till ca. en kvarts miljard SEK.
Personalförändringar
Martin Hansson, vår nuvarande och uppskattade Country Manager som arbetat för Roth i 9 år, har valt
att tillträda en ledande tjänst hos en grossist i Göteborgsregionen. Vi tackar Martin för hans gedigna och
lojala arbetsinsats genom åren och önskar honom all lycka i sin nya roll!
Huvudansvar för den svenska verksamheten kommer tillsvidare Marcus Kanewoff att inneha.
Samtidigt är det med stor glädje vi kan meddela att Nicklas Ferhm tillträder rollen som regionchef för
södra regionen, som nu kommer att förstärkas väsentligt med pågående anställningar.
Nicklas har en lång bakgrund i VVS- och Byggbranschen och kommer med sin kunskap, ledarskap och
omfattande nätverk att bidra till att Roth kan utvecklas starkt i södra regionen. Vi hälsar Nicklas hjärtligt
välkommen!
Övriga tjänster kommer succesivt att utannonseras.
Ev. frågor om satsningen i Sverige kan ställas till undertecknad
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