
 

 
 

23 September 2020 

Måns Belfrage slutar som VD för Swedish Modules 

Swedish Modules VD Måns Belfrage har meddelat styrelsen att han säger upp sin 
anställning som VD. Han fortsätter i sin nuvarande roll fram till att en ny VD tillträder. 
Måns tar från och med årsskiftet plats i styrelsen.  

Måns Belfrage rekryterades som VD till Swedish Modules i mars 2018 och har haft 
huvuduppdraget att skapa struktur och tydlighet i strategi och erbjudande, samt att utveckla 
bolaget till lönsam tillväxt.  

- Måns har under sin tid som VD mycket framgångsrikt skapat lönsamhet och drivit bolaget till att 
bli en mer kommersiell aktör på marknaden. Jag är mycket glad att vi får behålla Måns i styrelsen 
för att fortsätta vidareutveckla bolaget genom arbetet där. Idag är Swedish Modules väl rustat för 
att fortsätta ta marknadsandelar och utveckla såväl nya som befintliga kunder och marknader, 
säger Kenth Granljung, styrelseordförande i Swedish Modules. 

- Swedish Modules är ett fantastiskt företag med engagerade och kompetenta medarbetare som 
levererar högkvalitativa projekt. Det har varit en förmån att få vara en del av Swedish Modules 
resa under de här åren och jag ser fram emot att även fortsättningsvis vara involverad i bolagets 
utveckling genom styrelsearbetet, säger Måns Belfrage. 

Arbetet med att rekrytera en efterträdare har påbörjats. 

  
För ytterligare information, välkommen att kontakta 

Kenth Granljung 
Styrelseordförande 
+46 (0)72 500 13 70 

 

Länk till annons. 

 
 

 

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. 

 


