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Lena Olving lämnar under 2019 Mycronic  
 

Täby, 22 februari 2018 – Mycronic AB (publ), meddelar att Lena Olving, i enlighet med  

sitt anställningsavtal från 2013, kommer att lämna som VD och koncernchef under 2019. 

Anställningsavtalet som beskrivits årligen i företagets årsredovisningar omfattar en 

överenskommelse om pensionering vid 62 års ålder, vilket inträffar i december 2018. 

Processen för att hitta en efterträdare har inletts. 
 

”Redan då jag accepterade rollen som VD och koncernchef för Mycronic hade jag bestämt att lämna vid 

62 års ålder och genom att i god tid annonsera mitt beslut får vi nu bra förutsättningar att hitta min 

efterträdare. Jag kommer förstås att fortsätta arbeta med oförminskad styrka till successionen är 

genomförd och kommer att göra allt för att den ska bli så bra som möjligt”, säger Lena Olving och 

fortsätter: ”Jag är oerhört stolt över att ha fått leda Mycronic under dessa år och över de resultat vårt 

arbete gett. Vi har levererat stark lönsamhet och god avkastning till aktieägarna, något som 

aktiemarknaden har uppskattat, börsvärdet har ökat från 1 miljard till cirka 10 miljarder kronor.” 
 

Mycronic har genomgått en stor förändringsresa. Koncernen omsätter tre gånger så mycket, antalet 

anställda har fördubblats och lönsamheten är tio gånger högre än 2013.  
 

“Det är mycket tråkigt att Lena aviserat att hon kommer att sluta under 2019 men styrelsen har full 

förståelse för beslutet. Vi är oerhört tacksamma för den förändringsresa som hon genomfört med bolaget. 

De enastående resultaten talar för sig själva där 2017 blev ett nytt rekordår. Vi är också tacksamma för att 

Lena meddelat sitt beslut i god tid och jag vet att hon kommer att leda organisationen med full kraft till sin 

sista arbetsdag”, säger Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande.  
 

Styrelsen har förlängt anställningsavtalet med Lena Olving, vilket innebär att Lena kvarstår i sin befattning 

som längst till och med den 15 maj 2019. 

 

 

Kontaktperson:                               

Patrik Tigerschiöld 

Styrelseordförande                                    

Tel: 08 – 614 00 20 

patrik.tigerschiold@bure.com                           

 

 

Om Mycronic AB 

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga 

krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och 

koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, 

Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com.  Mycronic AB (publ) är noterat på 

NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.  

 

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 

lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 februari 2018, kl 08.30. 
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