Presentation av Ulf Rostedt
Ulf Rostedt, 53 år i februari, är född, uppvuxen och fortsatt bosatt i Nässjö tillsammans med hustrun
Anna, anställd av Previa som företagssköterska. De har en dotter och en son.
Efter avslutade gymnasiestudier arbetade Ulf under ett år på Eldon innan han påbörjade studierna till
civilingenjör vid Linköpings Universitet med maskinteknisk inriktning. Efter de inledande terminerna
inriktades studierna mot produktionsteknik och produktionsflöden.
Efter avslutade studier påbörjades arbetet vid Eldon i Nässjö där han under en inledande tid veckovis
hade Gunnar Randholm som mentor.
ITAB, Jönköping, förvärvat av Tord Johansson, hade anställt som chef för Industridelen en tidigare
Eldonmedarbetare.
När Eldon erbjöd Ulf en marknadsinriktad tjänst med fyra-fem resdagar per vecka, vilket han tackade
nej till av familjeskäl, erbjöds han tjänst vid ett av ITABs dåvarande dotterbolag ABO-Metall i Hovslätt.
Den del som så småningom blev ITAB Shop omsatte då, 1997, ca 100 mkr.
När ITAB Shop Concept AB noterades på First North omsatte bolaget drygt 500 mkr och Ulf
utnämndes till vice VD med motsvarande roll i koncernen.
Den snabba utvecklingen påbörjades med omfattande investeringar främst genom förvärv.
År 2008 när Ulf utnämndes till VD och koncernchef hade omsättningen ökat till 2,7 mdr. Bolaget hade
då flyttats till börsens Mid Cap-lista.
Omsättningen hade år 2018 ökat till ca 6 mdr och verksamheten var global med fabriker inte bara i
Europa utan också i Kina och Argentina. Koncernen omfattade då 84 juridiska enheter varav
verksamhet i ca 60.
Under år 2019 bestämde sig Ulf för att gå vidare i karriären och accepterade att fr o m 2020.01.01 bli
VD för Herenco Invest AB ett dotterbolag inom Herenco-koncernen med uppgift att bredda
koncernens erbjudande och företagsportfölj. I förening med detta uppdrag kan Ulf nu engagera sig i ett
par styrelseuppdrag.
Han har under större delen av sin karriär arbetat nära Tord Johansson och har visat entreprenöriella
talanger och en förmåga att se helheter baserat på en bred detaljkunskap.
På fritiden engagerar han sig i det delägda Höglandets Padelcenter AB i Nässjö.
Han har inga uppdrag som kan anses konkurrera med KABE Group ABs och dess dotterbolags
verksamheter.

