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Alfa Lavals valberedning föreslår  
Dennis Jönsson som ny styrelseordförande  
Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och 
flödeshantering – meddelar att bolagets valberedning har beslutat att föreslå 
årsstämman 2020 att välja Dennis Jönsson som ordförande för styrelsen i Alfa 
Laval AB. Anders Narvinger, Alfa Lavals nuvarande ordförande, har informerat 
valberedningen att han önskar avgå efter sjutton år som ordförande och avböjer 
omval vid kommande årsstämma. 
 

Dennis Jönsson, född 1956, lämnade nyligen sin roll som VD och koncernchef på 

Tetra Pak, en position som han har haft under 14 år, och efter 36 år i bolaget. 

“Dennis Jönsson har dokumenterad erfarenhet av att leda stora bolag inom utrustning 

för flytande livsmedel och processindustrin. Valberedningen är övertygad om att Alfa 

Laval med Dennis som styrelseordförande kommer att fortsätta sin framgångsrika 

resa, baserad på tillväxt med starkt kundfokus, på samma lönsamma sätt som under 

Anders Narvingers framgångsrika ordförandeskap under 17 år och tre koncern-

chefer,” säger valberedningens ordförande Finn Rausing. 

Valberedningens övriga förslag kommer att meddelas i kallelsen i god tid innan 

årsstämman som kommer att hållas i Lund den 23 april 2020, klockan 16:00. 

Valberedningen består av Finn Rausing (valberedningens ordförande, Tetra Laval), 

Vegard Torsnes (Norges Bank Investment Management), Lars-Åke Bokenberger 

(AMF), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Ramsay Brufer (Alecta). 

 

 

Om Alfa Laval  

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska 

lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och 

flödeshantering. 

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i 

kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera 
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produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, 

stärkelse, socker och etanol.  

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och 

gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och 

avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. 

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 

länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq 

OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 

anställda. 
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Ett foto av Dennis Jönsson finns på www.alfalaval.se/investerare, som material 

relaterat till pressmeddelandet. 

 

 

För mer information kontakta:  

Finn Rausing, valberedningens ordförförande, Tetra Laval 

Tel: +46 8 679 20 27; Finn.rausing@tetralaval.com 

 

Peter Torstensson, Informationsdirektör, Alfa Laval  

Tel: +46 46 36 72 31, Mobil: +46 709 33 72 31 
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