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Lennart Sparud lämnar sin roll som CFO i Hexatronic Group 
 
Hexatronic Groups CFO, Lennart Sparud, har meddelat att han lämnar bolaget för en roll som CFO i det 
privatägda investmentbolaget Profuragruppen. 

“Det är snart sex år sedan jag började arbeta på Hexatronic och det har varit oerhört spännande och 
utvecklande år. Det har inte varit ett lätt beslut att lämna Hexatronic med alla fantastiska och kompetenta 
kollegor, men det är dags för mig att gå vidare till nya utmaningar” säger Lennart Sparud. 
 
“Styrelsen och jag vill rikta ett stort tack till Lennart för sina sex år som CFO för Hexatronic Group. Lennart 
har spelat en värdefull roll under en stark tillväxtfas och börsnotering. Vi önskar Lennart lycka till i sin nya 
roll” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group. 
 
Lennart kommer fortsätta i sin nuvarande roll under tiden arbetet med att utse en efterträdare pågår, dock 
längst i sex månader. 
 
 
Göteborg 23 november 2020 

Henrik Larsson Lyon 
 
VD Hexatronic Group 
 
Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 23 november 2020 kl. 16.00 CET. 

 
 
Vid eventuella frågor kontakta: 
 
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00 

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och 
systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av 
innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som 
Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, 
Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya 
Zeeland, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se 
www.hexatronicgroup.com. 
 

 

 


