Expanite den globale leverandør indenfor hærdning af rustfrit stål
og titanium, styrker bestyrelsen.
Som en naturlig del det konstante ønske om at styrke organisationen på alle niveauer, har Expanite
rekrutteret Per Rud som nyt bestyrelsesmedlem. Per Rud er 51 år og Senior Vice President ved MAN Diesel
& Turbo After Sale Marine & Power Plants og medlem af Executive Management ved MAN Diesel og Turbo i
Tyskland. I lyset af den internationale vækstfase som Expanite befinder sig i, skal Per Rud’s stærke erfaring i
global forretningsudvikling, salg og marketing, bidrage til at fastholde høj vækst i den nuværende retning.
”Med Per Rud’s ankomst til Expanite’s bestyrelse, er det lykkedes os at tiltrække en global topleder, som
jeg er sikker på vil bidrage signifikant til at forme Expanite’s nuværende og fremtidige succes på strategisk
niveau. Expanite vil uden tvivl kunne drage fordel af hans erfaring med at drive salg & marketing, supply
chain, service og licens forretning globalt” udtaler Thomas Folmann, bestyrelsesformand for Expanite.

Om Expanite teknologien
Det helt centrale ved at udnytte den patenterede proces SuperExpanite til overfladehærdning af rustfrit
stål er, at det er muligt at øge materialets overfladehårdhed med op til en faktor 10 og samtidig fastholde
eller forbedre korrosionsbestandigheden. Denne metode er unik, da den kan anvendes til austenitisk,
ferritisk, martensitisk og duplex rustfrit stål. Emner kan hærdes med meget korte leveringstider – helt ned
til få dage – noget som tidligere ikke har været muligt indenfor overfladehærdning af rustfrit stål.

Om Expanite
Expanite A/S blev grundlagt i 2010 af ledende eksperter inden for overfladehærdning af stål og rustfrit stål.
Expanite´s hovedkontor ligger i Hillerød og virksomheden har et servicecenter i Ohio, USA og ved Stuttgart i
Tyskland og åbner endnu et center i Kina i slutningen af 2017. Læs mere på www.expanite.dk

Kontakt
Expanite A/S, Thomas Abel Sandholdt, CEO hos Expanite, 2040 7207, tsa@exapanite.com eller besøg
www.expanite.dk.

