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PRESSEMELDING  

 
 
Ny Administrerende direktør i Europrofil AS  
 
Håkan Jimstad (50) overtok ledelsen av Europrofil AS og Europrofil AB 1. mai 2019. 
Han er bosatt i Askersund i Sverige, og deler arbeidstiden sin likt mellom selskapene. 
 
Håkan er utdannet ved Handelshøyskolen i København. 
Siden 2011 har han vært adm.dir. for AB Euroform i Sverige, en leverandør av plastsystem og komponenter til den 
globale industrien. Tidligere har han ledet Malmbergs Elektriske Sv. AB og forpakningskonsernet  
Cerbo Group. Foruten ledelse er han også kunnskapsrik på produktutvikling, produksjon og salg i ulike bransjer. 
 
”Europrofil er et godt etablert selskap med meget bra omdømme i markedet. Det er med stor ydmykhet og glede at 
jeg tar over ansvaret som administrerende direktør. Å delta og lede utviklingen på et markedsledende firma, er både 
spennende og utfordrende. Sammen med våre kunnskapsrike medarbeidere, våre erfarne kuder og samarbeidere vil 
vi utvikle fremtidens produkter og løsninger”, uttaler Håkan. 
Europrofil AS er Norges største leverandør av tynnplateprofiler til byggebransjen. Selskapet ble etablert i 1970, og 
eies i dag av det danske industrikonsernet Ib Andresen Industri AS. IAI-konsernet har virksomheter i Danmark, Norge, 
Sverige og Storbritannia og har 600 ansatte. Konsernet leverer et bredt spekter av produkter og tjenester innen 
stålbearbeiding.  
Europrofil AS har en desentralisert salgsavdeling, og dekker hele landet med høyt kvalifiserte selgere og tekniske 
rådgivere. Våre viktigste konkurransefortrinn er teknisk kompetanse, korte leveringstider, og økonomisk fordelaktige 
systemløsninger.  
Foruten tynnplateprofiler, har selskapet en omfattende produksjon av rustfrie produkter til industrien.  
Vi produserer avanserte komponenter, og har eget SFT-godkjent syre-behandlingsanlegg.  
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For mer informasjon kontakt:  
 
Adm. Dir. Håkan Jimstad  
E-mail: hakan.jimstad@europrofil.no  
Mobil: +47 906 27 477 
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Med vennlig hilsen 
Europrofil AS 
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Marianne Furnes Flusund 
Market Coordinator 


