
 

 
 
 
Pressmeddelande 15 februari 2018 
 
 

Ny VD för Swedish Modules 
 
Den 1 mars 2018 tillträder Måns Belfrage rollen som VD för Swedish Modules i Emtunga 
AB. Måns har sedan januari 2017 varit styrelseledamot i bolaget och följt verksamheten  
på nära håll. 
 
 
”Vi i styrelsen är mycket nöjda med att Måns nu tillträder rollen som VD i Swedish 
Modules.  Hans professionalism och erfarenhet inom strategisk affärsutveckling kommer 
tillsammans med övriga medarbetares gedigna kompetens att lyfta oss till nästa nivå.” säger 
Kenth Granljung, styrelseordförande Swedish Modules 
 
Måns kommer till Swedish Modules från Svenska Dagbladet där han började som CFO år 2013. 
Under de senaste två åren verkade han även som COO. Dessförinnan var Måns 
koncerncontroller på Addici (sedermera uppköpt av Coor). Han har även verkat i 
finansbranschen i Stockholm och London. 
 
”Jag är mycket tacksam över förtroendet att nu som VD fortsätta driva utvecklingen inom 
Swedish Modules, jag ser verkligen fram emot att ta mig an utmaningen. Jag har följt bolaget 
under det senaste året genom min roll som styrelseledamot. Det är uppenbart att vi verkar på 
spännande marknader med ett stort behov av investeringar och utbyggnad, inte minst inom 
datacenter samt hälso- och sjukvård.” säger Måns Belfrage 
 
Rekryteringen av ny VD är ytterligare ett offensivt steg för Swedish Modules som tidigare under 
2017 rekryterade Roberto Söderhäll och Pär Åberg, båda med ett förflutet från Swegon och 
Coromatic. De tar med sig värdefull och djup kunskap från datacentermarknaden. 
 
”Det finns en mycket värdefull kompetens och erfarenhet hos medarbetarna i fabriken i Emtunga 
där moduler med avancerat teknologiskt innehåll har producerats under lång tid. Det vilar därmed 
ett ansvar på mig och övrig ledning att förvalta detta kunnande genom att fortsätta utveckla 
bolaget i alla dimensioner; produkt- och affärsutveckling och såklart genom en stark närvaro på 
marknaden och hos våra kunder”. Fortsätter Måns. 
 
I samband med att Måns Belfrage tillträder som VD övergår också bolagets tidigare VD, Sven 
Lans, i rollen som Platschef för fabriken i Emtunga.  
 
Måns kommer att vara baserad i Stockholm där Swedish Modules öppnar kontor. 
 
För mer information, välkommen att kontakta 
Måns Belfrage, VD 
+46 (0)701 629 123 
mans.belfrage@swedishmodules.com 



 
 

 

 
 
Swedish Modules levererar prefabricerade, högt kravställda modulära byggnationer inom våra affärsområden Medical 
och Datacenter & Power. Vi har över 40 års erfarenhet från modulärt byggande och har levererat över 3 500 
högkvalitativa moduler till över 30 länder världen över. Vi utvecklar och tillverkar lösningar anpassade för samhällskritisk 
infrastruktur och strävar ständigt efter bättre funktion och högre värden för våra kunder och deras affärer. Samtliga 
moduler tillverkas i en säker arbetsmiljö i vår fabrik i Emtunga. Swedish Modules har kontor i Emtunga samt i centrala 
Stockholm. 

 


