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Efter tio år som VD väntar en ny roll för Johan Götesson med större
fokus på affärs- och marknadsutveckling. In på banan som ny VD
kommer Anders Olsson.
Götessons, med säte i Ulricehamn, är ett marknadsledande inredningsföretag med inriktning på kontor, hotell och konferensmiljö.
I år omsätter bolaget cirka 225 mkr med en exportandel på över
60 % procent. Huvudägare är Connecting Capital (70 %) samt Johan
Götesson (15 %), samt John De Boer, Tomas Svensson och Emil
Johansson med 5 % ägarandel vardera.
Efter mer än tio år som VD väljer Johan Götesson att byta roll på
företaget.
”Jag flaggade för detta till styrelsen redan för ett år sedan och nu har
vi hittat rätt person som kan ta över stafettpinnen. Det har varit en fantastisk resa, där vi presenterat nya produkter och koncept som kunderna tagit till sitt hjärta – något som märks då vi under dessa år ökat
från 40 till över 225 miljoner i omsättning”, säger Johan Götesson.
”Med en sådan ökning ställs större krav på dagligt ledarskap som
gjort att jag har fått skära ned på det som är min passion – marknad, affärs- och produktutveckling. Jag ska helt enkelt göra det
jag tycker är roligt. Med min nya roll får jag mer tid att vara kreativ”,
säger Johan och poängterar i samma andetag att dessa bitar är
otroligt viktiga för Götessons fortsatta utveckling.
Götessons nya VD Anders Olsson har en lång erfarenhet av ledarskap från olika branscher, både från mindre och snabbväxande
företag med en stark entreprenörsanda, till större framgångsrika
börsnoterade företag med 10 000 anställda.
Han har varit verksam i inredningsbranschen som VD för Martela
Sverige och Norge under 7 år. Närmast kommer Anders från
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IT-företaget EVRY där han var Senior Vice President. Han har
också arbetat som affärsområdeschef inom IBS, samt har haft flera
ledande roller inom tidigare SYSteam. Anders långa erfarenhet inom
IT branschen har gett honom en djup förståelse för den digitalisering
som sker i inredningsbranschen.
”Från min tid som VD på Martela Sverige och Norge så känner jag
Götessons och Johan väl. Som branschkollegor hade vi koll på
varandra och vi gjorde också ett antal stora affärer tillsammans. Det
är med stor glädje jag tar mig an denna utmaning att driva företaget
framåt”, säger Anders Olsson.
Huvudägaren Connecting Capital är nöjd över att vara i hamn med
rekryteringarna. ”Johan Götesson har stått för en riktig bedrift men
när han tog upp frågan höll vi med om att det var dags att toppa
laget med ny VD samt Johan som ny kreativ chef”, berättar Lars
Nordin på Connecting Capital. Götessons har som mål att växa,
både via organisk tillväxt samt genom strategiska företagsförvärv.
”Med den nya ledningskonstellationen menar vi på Connecting
Capital att Götessons är redo för en sådan tillväxt.” avslutar Lars.
Anders Olsson och Johan Götesson tillträder sina nya tjänster idag
den 14 november.

Götessons Industri AB, med nybyggt huvudkontor och distributionscenter i Ulricehamn, utvecklar och marknadsför produkter för
arbetsplatser på kontor, konferens, restaurang och hotell. Vi erbjuder
ergonomiska, funktionella och väldesignade helhetslösningar till
mer än 39 länder under mottot ”From Workplace to Creative Space”.
Företaget grundades 1984 av Ola Götesson. Götessons ägs till
70 % av Connecting Capital samt av Johan Götesson och ledning.
Götessons är ägare av Akustikmiljö i Falkenberg AB.

