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Hancap 

Hancap AB tillsätter Hans Aulin som ny CFO  

Hans Aulin har lång erfarenhet från olika positioner inom såväl företags- som finansvärlden. 

Hans tillträder omgående och ersätter Rickard Dahl, som kommer att arbeta parallellt med Hans 
under de tre första veckorna i november för att säkra en god överlämning. Hans inträde som CFO 
sker på konsultbasis där ambitionen är att anställa Hans permanent under våren 2019. 

Under de tio senaste åren har Hans arbetat med s k interimsuppdrag, oftast som CFO, där 
bolagen har varit under stort förändringstryck. Uppdragen har skett i ett antal olika branscher, 
alltifrån medarbetarintensiva konsult- och omsorgsföretag till industri- och projektföretag. 

Hans kommer senast från en roll som CFO på ett av Sveriges ledande omsorgsföretag, Frösunda, 
där han bl a var starkt bidragande till att företaget fick nya ägare i mars 2018. Dessförinnan var 
Hans rådgivare åt vindkraftföretaget Rabbalshede Kraft där han bl a ansvarade för att företaget fick 
en helt ny långsiktig finansiering på plats. 

”Jag välkomnar Hans till Hancapkoncernen och är mycket nöjd med att kunna stärka vår 
koncernledning med den breda erfarenhet och kompetens Hans representerar”, säger Peter 
Kollert, VD Hancap. 

 

För ytterligare information 

VD Hancap Peter Kollert, tel. +46 70 367 99 69, peter.kollert@hancap.se 
CFO Hancap Hans Aulin, tel. +46 734 177 127, hans@tillvaxtkonsult.nu  

 

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 25 september 2018 kl. 16:30. 

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. 
Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, 
Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. 

Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år 
tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. 

Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat 
fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market 

och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt 
likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550. 


