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PRESSMEDDELANDE 
 
 
Nyköping 2018-05-07 
 

Ny affärsutvecklingschef  
till Miltronic AB 
 
Stefan Eriksson är utsedd till ny affärsutvecklingschef på 
Miltronic AB. Han kommer närmast från ABB och tillträdde sin 
tjänst på Miltronic den 1 april 2018. 
 
Miltronics nye affärsutvecklingschef, Stefan Eriksson, startade i sin 
nya roll i april 2018. Han kommer närmast från ABB. 
 
– Stefan har en gedigen erfarenhet av branschen, och av de områden som han kommer att ha ansvar 
för. Han kommer att ingå i ledningsgruppen. Efter närmare 30 år inom ABB, på olika positioner i de 
olika säljorganisationerna där, har han ett gott namn i branschen. Många av Miltronics kunder kommer 
att känna igen honom, säger Krister Karlsson, vd på Miltronic. 
 
– Som ledare för produktchefsorganisationen och marknadsavdelningen blir det Stefans ansvar att 
identifiera och utveckla nya marknader och framtidens branschområden för Miltronics omfattande 
utbud.  
– Jag ser att Miltronic har potential att öka sina marknadsandelar inom bland annat industriell 
automation och infrastruktur. Vi har produkterna i framkant och vi har kunskapen. Jag vill knyta nya 
kontakter inom de nya branscherna där vi har stor potential att lyckas, beskriver Stefan.  
 
– Miltronic har satt höga mål och jag ser redan nu att det finns goda möjligheter att nå målen. Jag 
upplever att vi är tydligt kundorienterade. Det finns en framåtanda, korta beslutsvägar och entusiasm i 
företaget, både inom Miltronic och inom koncernen. Jag ser fram emot att bidra till en spännande 
utveckling. 
 
Högupplöst bild hämtas här. 
Vid frågor kontakta Krister Karlsson, vd, 0155-777 82 eller krister.karlsson@miltronic.se.  
 
 
Om Miltronic: Miltronic förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, 
kabeltillbehör, elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och 
kvalificerad rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till LAPP och är 
koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden. Miltronics huvudkontor ligger i 
Nyköping, där även lager, logistikcenter och resurser för kundanpassad tillverkning finns. Vid 
produktionsanläggningen i Hultsfred spiraliseras kabel. Ett lokalkontor för den danska marknaden 
finns i Greve, söder om Köpenhamn. Miltronic omsätter 306 MKR och har 90 medarbetare. 
 
Om LAPP: LAPP är en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, egen 
produktion och 39 säljbolag över hela världen. Koncernen har 3 700 medarbetare. 
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