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Kraftfull förstärkning i konsultbolag 

Affärskonsultbolaget BizDevNet Consulting förstärker med erfarna personer från näringslivet, med 

bakgrund i detaljhandel, Life Science och VA-bransch. Thomas Keifer, tidigare bland annat 

koncernchef för Kjell & Co och Atea, och senast i motsvarande roll hos Carpet Vista. Håkan Petersson, 

senast VD på Alteco Medical. Paul Molin, senast VD på BWT Vattenteknik.  

- BizDevNet Consulting är mycket glada att kunna välkomna dessa herrar till gänget med erfarna 

affärskonsulter, säger Lars Holmström, VD i bolaget. 

Bakgrunden hos Thomas Keifer finns framför allt inom IT och detaljhandel, med fokus på att leda och 

utveckla verksamheter, vilket han gjort mycket framgångsrikt. Thomas har framför allt arbetat med 

snabbväxande företag, som behövt struktur, utan att tappa tempo eller lönsamhet. Senast kommer 

Thomas från en roll som CEO på Carpet Vista, ett Malmö-baserat e-handelsbolag.  

Håkan Petersson har en lång och gedigen erfarenhet av ledning, försäljning, marknadsföring och 

affärsutveckling på internationell nivå och har framgångsrikt byggt upp och drivit försäljning på många 

olika marknader. Han har mer än 20 års erfarenhet av life science-branschen, bland annat som Area 

Director på Gambro, som ansvarig för Gambros försäljning i Central- och Östeuropa. Senast har Håkan 

arbetat som VD för Alteco Medical AB, ett noterat bolag.  

Paul Molin kommer från vattenreningsbranschen och har förutom jobbet som framgångsrik VD på BWT 
Vattenteknik varit aktiv som styrelseledamot och ordförande i Varim, vattenreningsbranschens 
samarbetsorgan. Paul har en bakgrund i ledande ställningar som försäljningschef och VD i 
teknikorienterade företag. Detta har bland annat innefattat turn-arounds och konsolidering i en 
internationell miljö. Paul har även varit försäljningsansvarig inom Veolia-koncernen.  
 
Kontaktperson i första hand: Lars Holmström, VD, Senior Partner  

+46 709 22 91 40  

lars.holmstrom@bizdevnet.se  

  

 

BizDevNet Consulting erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling till företag och organisationer. Nationellt såväl som 

internationellt. Med en grund i beprövade teorier och med egna erfarenheter och en bred kompetensbas. Man har stort fokus 

på implementering och genomförande för att säkerställa avsett resultat. 
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Kontakt med respektive ny medarbetare: 

 

 
SENIOR PARTNER 

hakan.petersson@bizdevnet.se 

+46 706 32 00 43 

 

 

 
SENIOR PARTNER 

thomas.keifer@bizdevnet.se 

+46 723 11 60 12 

 

 

 

SENIOR PARTNER 

paul.molin@bizdevnet.se 

+46 734 66 50 50 
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