
 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Umiddelbar Publisering 

 

David Grice blir ny nordisk sjef for virksomheten Axalta Refinish 

 

Gøteborg, Sverige - 17. oktober 2018 – Axalta opplyste i dag at David Grice blir ny sjef for 

Axaltas refinish virksomhet i Norden. Han vil ha ansvaret for lakkmerkene Cromax®, Spies 

Hecker og Standox. David Grice kommer til Axalta fra Adient som er en underleverandør til 

Volvo der han var Customer Group Director. Grice blir Axaltas Refinish Nordic Business 

Manager og overtar etter Mats Edlund som har gått av med pensjon. 

 

David Grice begynte sin nye jobb 13 august. Han er engelsk men har bodd 18 år i Sverige 

og snakker flytende svensk. Hans brede erfaring innen salg omfatter tidligere jobber hos 

Johnson Controls og Lear Corporation. ”Det er veldig hyggelig å komme til Axalta. Selskapet 

er sterkt representert innen lakkindustrien i de nordiske land og setter sine kunder først. Jeg 

ser frem til å kunne fordype nåværende forbindelser samt sørge for ytterligere tilvekst med 

vårt tilbud av høykvalitets reparasjonslakk,” sier han. 

 

Samtidig med kunngjøringen om David Grices nye jobb opplyser Axalta at Jani Seppä blir ny 

leder for kurssenteret Axalta Refinish Academy Nordic. Axalta Refinish Academy Nordic ble 

innviet i januar 2017 og ligger i Sisjön, rett sør for Gøteborg. Den ultramoderne bygningen 

inneholder den siste generasjons kurssenter for Cromax, Spies Hecker og Standox samt de 

nye kontorene for den nordiske ledergruppen og den svenske organisasjonen. Etterspørselen 

etter Axaltas kursvirksomhet er stor. Fra september i fjor til august i år har senteret tilbudt 80 

kurs til ca. 350 personer og omtrent 20 kurs er allerede fullbooket for høsten. 

 

Jani Seppä som er Training Academy Manager, sier: ”Jeg er stolt og glad over å kunne lede 

Axalta Refinish Academy Nordic. Som David nevnte er Axaltas prioritet å kunne tilby 
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høykvalitets- og innovative produkter og tjenester til sine kunder i den globale lakk-bransjen. 

Det er også meget gledelig at etterspørselen etter våre kurs er stadig økende.” 

 

For mer informasjon om Axalta – gå til axalta.no. For informasjon om Cromax – gå til 

cromax.com/no, for informasjon om Spies Hecker – gå til spieshecker.no, og for å få vite mer 

om Standox – gå til standox.no. 

 

 

Om Axalta  

Axalta er et ledende globalt selskap som kun fokuserer på lakkprodukter og tilbyr våre 

kunder innovative, fargerike, vakre og varige løsninger. Fra personbiler og kommersielle 

kjøretøy til elektriske motorer, bygninger og rørledninger er våre lakkprodukter utviklet for å 

forhindre korrosjon, øke produktivitet og bidra til at materialene varer lenger. Med mer enn 

150 års erfaring i lakkindustrien, fortsetter de 14.000 ansatte i Axalta å finne nye måter for å 

betjene de over 100.000 kundene våre, i 130 land hver dag med de beste lakkproduktene, 

påføringssystemene og teknologiene. For mer informasjon, vennligst besøk axalta.no og følg 

oss på Twitter @Axalta og på LinkedIn. 
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