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EFFSO startar nytt bolag för ökad kundnytta och fortsatta
satsningar på digitalisering

EFFSO förstärker sitt fokus på digitalisering genom att etablera ett nytt bolag, EFFSO Tech AB. I
samband med detta utses ny VD och ny försäljningschef för EFFSO AB. Nuvarande VD, Mattias
Hultheimer, blir koncernchef för EFFSO Group AB. Förändringarna trädde i kraft 1 maj 2019.
EFFSO Tech AB etableras för att möjliggöra fortsatta satsningar på nya innovativa lösningar för
inköpsorganisationer. VD för EFFSO Tech AB blir en av EFFSOs grundare, Nils Lundgren. I samband
med detta etableras EFFSO Group AB med nuvarande VD Mattias Hultheimer som koncernchef. Ny
VD för EFFSO AB blir nuvarande försäljningschef Per Finnhammar.
”Vi vill fortsätta bidra till inköpsområdets utveckling och gör det genom en tydlig koncernstruktur och
med de tre bolagen EFFSO AB, EFFSO Tech och EFFSO Entreprenad. Vi kommer givetvis att hålla ihop
EFFSO som en enhet, men att få ett tydligt fokus i de olika verksamheterna tror vi skapar ännu mer
kundnytta”, säger Mattias Hultheimer, koncernchef för EFFSO Group AB. ”Vi som grundat EFFSO
kommer att få nya roller men vårt fokus och vårt engagemang för EFFSO är lika starkt som tidigare.
Alla som känner oss vet att vi brinner för inköp och att vi tycker att det är det roligaste som finns att
arbeta med”, fortsätter Mattias Hultheimer.
Per Finnhammar, tidigare försäljningschef för EFFSO, tillträder rollen som VD för EFFSO AB. ”Det finns
få personer som både har en gedigen ledarskapskompetens och så välutvecklade kunskaper inom
inköp som Per har. Jag är övertygad om att hans ledarskap kommer att fortsätta ta EFFSO AB till nya
höjder”, säger Mattias Hultheimer.
”Jag har arbetat med inköpsorganisationer i 20 år och att få leda Nordens ledande
inköpskonsultföretag är en väldigt spännande möjlighet. Jag ser fram emot att driva EFFSO med sina
fantastiska medarbetare och utveckla verksamheten ännu mer”, säger Per Finnhammar, VD för
EFFSO AB.
Jenny Vårlid efterträder Per Finnhammar i rollen som försäljningschef. Jenny har tidigare arbetat som
nordisk inköpsdirektör på AGA Gas samt som konsultchef på IBX. ”Jenny har en gedigen kompetens
inom inköp, både som konsult och som köpare av konsulttjänster. Med hennes bakgrund och
kompetens kan vi ha ännu fler initierade dialoger med våra kunder och verkligen förstå deras
utmaningar”, fortsätter Per Finnhammar.
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E-post: per.finnhammar@effso.se, tel: 0707-623 737
Om EFFSO Group AB: EFFSO är Nordens snabbast växande inköpskonsultföretag som brinner för att
utveckla inköpsorganisationer. Bolaget erbjuder företag inom såväl privat- som offentlig sektor
lösningar inom rekrytering, utbildning, interim management, konsultverksamhet och outsourcing.
EFFSO är även grundare och återförsäljare av spendanalysverktyget Spendency. EFFSO omsätter cirka
140 MSEK och är idag dryga 100 personer lokaliserade i Stockholm, Göteborg och Malmö. EFFSO
utsågs 2014 och 2015 till Superföretag av Veckans Affärer och har flera gånger tagit emot Dagens
Industris Gasellutmärkelse, nu senast som Mästargasell 2019. Läs mer på www.effso.se.
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