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Jay Longbottom har valt att avgå som VD för Haldex  
Landskrona den 17 november, 2011 

Jay Longbottom har valt att kliva av som VD för Haldex AB. Ulf Ahlén, tidigare VD för 
Haldex Traction, kommer att ersätta honom som tillförordnad VD och koncernchef från 
och med 1 december 2011.   

Bakgrunden till Jay Longbottoms beslut att kliva av som VD är att det har visat sig svårt att kombinera att bo i USA 
med att samtidigt leda ett börsnoterat svenskt företag. Med Kansas City som placeringsort kommer Jay att vara kvar i 
rollen som VD för verksamheten i USA och anta rollen som affärsområdeschef för Haldex Air Controls, som 
representerar 40 % av koncernens omsättning. 

Innan Jay blev VD för Haldex var han chef för divisionen Haldex Commercial Vehicle Systems som han 
framgångsrikt utvecklade till en global aktör med exponering mot snabbväxande marknader så som Kina och 
Brasilien. 

”Vi respekterar Jay’s beslut att kliva av som VD för Haldex”, säger Göran Carlson, styrelseordförande i Haldex AB. 
”Jay är en respekterad chef som bidragit mycket till företagets utveckling. Vi är glada att Jay kommer kunna fokusera 
mer på den Nordamerikanska marknaden och anta rollen som chef för den viktiga Air Controls divisionen. Samtidigt 
har vi säkrat en smidig övergång med Ulf Ahlén som tillförordnad VD, som med sin bakgrund inom Haldexkoncernen 
kommer att tillföra värdefull erfarenhet och kompetens”. 

“Mitt engagemang för Haldex kommer inte på något sätt att förändras. Personligen tycker jag att detta är den bästa 
lösningen för alla parter eftersom det har visat sig vara mycket svårt att kombinera att bo i USA med att leda ett 
globalt företag med huvudkontor i Sverige”, säger Jay Longbottom.  

Ulf Ahlén kommer att ta över som tillförordnad VD från och med 1 december 2011 och kommer att vara placerad i 
Landskrona. Jay Longbottom stannar kvar som VD tills Ulf Ahlén antar rollen. 

Sökandet efter en permanent VD har påbörjats. 

 
För mer information, vänligen kontakta: Göran Carlson, styrelseordförande, +46 418 47 61 88 

___________________________________________________________________________ 
Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala 
kommersiella fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat 
på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 
2200 personer. 
 
Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2011 kl. 08:30. 

http://www.haldex.com/
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