
   

   

 
 
 
 
 
 
Paul Gustavsson powołany na stanowisko Prezesa Grupy Nordkalk 
 
 
Rada Dyrektorów Nordkalku powołała Paula Gustavssona (ur. 1966) na stanowisko 
Prezesa Grupy Nordkalk z dniem 29 kwietnia 2019 r. Paul będzie podlegał Mattsowi 
Rosenbergowi, Przewodniczącemu Rady Dyrektorów Nordkalk i Prezesowi Grupy Rettig. 
 
Paul Gustavsson pełnił ostatnio funkcję Prezesa w Grupie Britax Ltd. (UK), która jest 
wiodącym na świecie producentem fotelików samochodowych dla dzieci. Wcześniej przez 
ponad 15 lat pracował w Volvo Cars na różnych stanowiskach kierowniczych. Swoją karierę 
zawodową rozpoczynał od stanowiska Konsultanta ds. strategii w firmie Arthur D. Little. 
Ukończył studia na wydziale Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania na Chalmers University 
of Technology w Göteborgu. Jest obywatelem Szwecji. 
 
“Nordkalk ma ogromne doświadczenie w branży wapienniczej i wielki potencjał rozwoju. 
Naszym celem jest sprawić, by Nordkalk stał się najlepszą firmą w swojej klasie i mamy 
jasną wizję, jak to osiągnąć. Cieszymy się, że możemy powołać Paula Gustavssona na 
stanowisko Prezesa Nordkalku, który będzie kierował rozwojem firmy, zważywszy na jego 
ogromne doświadczenie w przemyśle i dobre wyniki w zarządzaniu zmianami”, mówi Matts 
Rosenberg. 
 
„Jestem dumny, że mogę objąć stanowisko Prezesa w Nordkalku, firmie z wieloletnim 
doświadczeniem w branży i profesjonalną kadrą. Mam konkretny plan rozwoju i cieszę się 
na współpracę z zespołem zarządzającym i pracownikami Nordkalku, aby w pełni 
wykorzystać potencjał firmy”, komentuje Paul Gustavsson. 
 
Marcel Gestranius, tymczasowo pełniący obowiązki Prezesa Grupy Nordkalk od stycznia 
2019, wróci na swoje stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych, które zajmuje od 2015 r. 
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Grupa Rettig to fińska rodzinna firma inwestycyjna, która tworzy wartość dla pokoleń 
poprzez aktywną i odpowiedzialną własność. Nasze inwestycje obejmują: Rettig ICC 
(branża grzewcza i klimatyzacyjna), Nordkalk (wapień), Alandia (ubezpieczenia), 
Terveystalo (usługi medyczne), eQ (zarządzanie aktywami i finanse korporacyjne) i Anchor 
(inwestycje finansowe). Grupa Rettig działa w 28 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 
4000 osób. 
 
Nordkalk jest wiodącym dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego 
w Europie Północnej. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, takich 
jak: przemysł celulozowo-papierniczy, stalowy, wydobywczy, budowlany i chemiczny. 
Nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę. 
 
Dzięki zakładom produkcyjnym w ponad 20 lokalizacjach w rejonie Morza Bałtyckiego, 
w Centralnej Europie, Norwegii i Turcji jesteśmy zawsze blisko naszych klientów. Firma 
zatrudnia 1000 pracowników, a jej obroty w 2018 roku osiągnęły 300,1 mln euro. 


