
 

 

 

 

 

 

 

 

 
För omedelbar publicering 

 

David Grice blir ny nordisk chef för Axaltas Refinish verksamhet  

 

GÖTEBORG, 17 oktober 2018 – Axalta tillkänna gav idag att David Grice blir ny chef för 

Axaltas refinish verksamhet i Norden med ansvar för premiumlackvarumärkena Cromax®, 

Spies Hecker och Standox. David Grice kommer till Axalta från Adient, en underleverantör till 

Volvo, där han var Customer Group Director. Han efterträder Mats Edlund, som nu har gått i 

pension, i rollen som Axalta Refinish Nordic Business Manager. 

 

David Grice, som tillträdde sin tjänst den 13 augusti, är engelsman men har bott i Sverige i 

18 år och pratar svenska flytande. Hans långtgående erfarenhet inom försäljning omfattar 

tidigare anställningar på Johnson Controls och Lear Corporation. ”Det är väldigt roligt att 

komma till Axalta. Företaget har en stark närvaro inom lackindustrin i de nordiska länderna 

och sätter sina kunder främst. Jag ser fram emot möjligheten att fördjupa befintliga relationer 

och driva ytterligare tillväxt med vårt högkvalitativa utbud av reparationslacker,” säger han. 

 

I samband med tillkännagivandet av David Grices nya befattning, meddelar Axalta också att 

Jani Seppä blir ny ledare för kurscentret Axalta Refinish Academy Nordic. Axalta Refinish 

Academy Nordic invigdes i januari 2017 och ligger i Sisjön, söder om Göteborg. Den 

ultramoderna byggnaden rymmer den senaste generationens kurscenter för Cromax, Spies 

Hecker och Standox, liksom de nya kontoren för den nordiska ledningsorganisation och den 

svenska eftermarknadsorganisationen. Efterfrågan på Axaltas utbildningar är stor. Från 

september förra året till augusti i år så har centret erbjudit 80 kurser till omkring 350 personer 

och 20-tal kurser är redan inbokade under hösten. 
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Jani Seppä, vars titel är Training Academy Manager, säger: ”Jag är stolt och glad över att få 

leda Axalta Refinish Academy Nordic. Som David nämnde så har Axalta har ett starkt 

engagemang för att erbjuda högkvalitativa, innovativa produkter och tjänster till sina kunder i 

den globala lackeringsbranschen, och det är roligt att efterfrågan på våra utbildningar 

ständigt ökar.” 

 

För mer information om Axalta, vänligen besök axalta.se. För information om Cromax, gå till 

cromax.com/se, för information om Spies Hecker, besök spieshecker.se, och för att få veta 

mer om Standox, vänligen besök standox.se. 

 

Om Axalta  

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse 

sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-

fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar 

är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi 

lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas  

14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje 

dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information 

besök axalta.com och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn.   
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