
 

 1 

Hexatronic Group AB (publ)  

556168-6360 

Pressmeddelande 13 januari 2016 

 

Magnus Angermund ny VD för Hexatronic Elektronik & Data AB 
 
Magnus Angermund, som anställts som Marknadschef för Hexatronic Group AB, tillträder per den 4 april 
även rollen som VD för Hexatronic Elektronik & Data AB.  
 
Magnus efterträder Gert Nordin, nuvarande VD för Hexatronic Elektronik & Data AB, som kommer att 
fokusera på sin styrelseroll i Hexatronic Group. 
 
Magnus är väl förtrogen med bolagets verksamhet och har tidigare i sin karriär arbetat inom Hexatronic. 
Efter 9 år inom olika ledningsbefattningar på ENACO, där han också har varit VD sedan maj 2014, känner 
Magnus datacentermarknaden mycket väl, vilket är positivt för Hexatronics satsning inom området.  
 
”Med Hexatronics positiva utveckling de senaste åren och många nya starka medarbetare som kan föra 
bolaget vidare känns det tryggt att lämna över sista delarna av mitt operativa ansvar. Jag kommer att behålla 
min befattning i styrelsen och som största ägare i bolaget kommer jag verka för att vi fortsätter vår positiva 
utveckling, säger Gert Nordin.” 
 
Gert Nordin kvarstår som VD för Hexatronic Elektronik & Data AB till den 4 april då Magnus Angermund 
tillträder. 
 

 
Hisings Backa 13 januari 2016. 

Henrik Larsson Lyon 

VD Hexatronic Group 

För eventuella frågor kontakta: 
• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00 

 
 
 
Hexatronic Group AB (publ) är en svensk koncern med fokus på system- och produktlösningar främst inom 
fiberkommunikation. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av system- och produktlösningar för infrastruktur inom 
passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate® och Wistom. I koncernen 
finns de svenska bolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com), Hexatronic 
Elektronik och Data AB (Göteborg, www.hexatronic.se), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se), The Blue 
Shift AB (Stockholm, www.blueshift.se), TD Fiberoptik Örebro AB (Örebro, www.tdfiberoptik.se), Proximion AB (Kista, 
www.proximion.com) samt de utländska dotterbolagen Hexatronic AS (Oslo, www.tdfiberoptikk.no), Hexatronic US 
Inc. och Hexatronic Tianjin Trading Co., Ltd. Alla bolag inom koncernen utvecklar, marknadsför och levererar produkter, 
komponenter och systemlösningar främst inom fiberkommunikation. Hexatronic marknadsför sina system- och 
produktlösningar till operatörer, telekomföretag, nätägare, distributörer samt systemintegratörer globalt. Koncernen 
har egna försäljningskontor och/eller dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Kina, Storbritannien och USA. Hexatronic har 
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sitt säte i Göteborg, Sverige och har ca 230 anställda. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap 
under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicgroup.com. 
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