Presse-Information Press release Communiqué de presse

Muutos johtajuudessa KUKA Nordicilla
- digitalisaatio painopisteenä uudelle
toimitusjohtajalle

KUKA Nordic on muuttanut toimitusjohtajaa. Entinen myyntipäällikkö Joacim
Lorentssonottaa askelen eteenpäin ja siirtyy Jonas Glimdénille, joka puolestaan

KUKA Nordic AB

jatkaa KUKA: n kansainvälisessä organisaatiossa.
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- Olemme teollisuuden kannalta laajalla aikakaudella vahvan digitalisaation
kanssa. Tuntuu erittäin innostavalta johtaa yritystä tällä kertaa, sanoo Joacim
Lorentsson.
Joacim Lorentsson johtaa uudessa tehtävässään toimitusjohtajaksi ja
klusteripäälliköksi (toimitusjohtaja Cluster Nordic & Russia) KUKA: n toimintaa
Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä.
Joacim Lorentssonin mukaan teollisuuden digitalisaatiosta tulee yhä tärkeämpi
painopiste yritykselle.
- Yhä tärkeämpää on ymmärtää syvällisesti digitaalisten liiketoimintamallien rakentamista, digitaalisen tekniikan käyttöä ja avustaa teollisuutta digitaalisilla
ratkaisuilla, jotka sisältävät robotteja. Tällä alalla minulla itselläni on selkeimmät vahvuuteni.
Tästä näkökulmasta KUKA: n tarjoama virtuaalinen käyttöönotto on täsmälleen
oikea ajoissa.
- Se on vahva käsite. Sen avulla voimme tehdä paljon asiakkaidemme kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

1/2

T +46 31 726 62 68
F +46 31 726 62 01
Carola.andersson@kuka.se
www.kuka.fi
KUKA Germany GmbH
Your contact:
KUKA Roboter GmbH
Communications &PR
T +49 821 797 3795
F +49 821 797 2129
Presse.robotics.de@kuka.com

Toinen selkeä painopiste Joacim Lorentssonille on Baltian ja Venäjän markkinat, jotka ovat
laajoja ja kasvavat nopeasti.
- Pyrin kehittämään organisaatiotamme ja johtoryhmäämme koko klusterissa, hän sanoo.
Eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Jonas Glimdén, joka itse ottaa askel pois KUKA: n kansainvälisestä organisaatiosta EMEA, India & LATAM -yksikön pääjohtajana, sanoo, että tuntuu
hyvältä pystyä luovuttamaan KUKA Nordicin toimitusjohtajaksi Joacim Lorentsson.
- Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä monien vuosien ajan, ja minun on vaikea kuvitella
pätevämpää seuraajaa. Hän pystyy jatkamaan liiketoiminnan kehittämistä oikealla tavalla,
sanoo Jonas Glimdén.

KUKA Nordic
KUKA NORDIC AB:sta
KUKA on globaali automaatioyhtiö, jonka liikevaihto on noin 3,2 miljardia euroa ja noin 14
000 työntekijää. KUKA on yksi maailman johtavista älykkäiden automaatioratkaisujen toimittajista ja tarjoaa asiakkailleen kaiken, mitä he tarvitsevat yhdestä lähteestä: komponentteista täydellisiin automaatiosoluihin autoteollisuudelle, elektroniikan, yleisteollisuuden, kulutustavaroiden, logistiikan / sähköisen kaupankäynnin ja terveydenhuollon robotiikkateollisuudelle.
Konsernin pääkonttori sijaitsee Augsburgissa.
Göteborgissa toimiva KUKA NORDIC AB on KUKA Germany GmbH:n ruotsalainen tytäryhtiö
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