
Softronic byter VD 
 
Softronics styrelse har idag beslutat att utse Per Adolfsson till ny VD att tillträda 2019-01-01. 
Anders Eriksson, Softronics grundare och VD sedan 34 år tillbaka, kommer att gå i pension 
2018-12-31 men kvarstår i bolagets styrelse.  
 
Per Adolfsson har haft ledande positioner under många år inom HP, varit VD för Microsoft Sverige, VD 
för Bisnode Sverige samt de senaste två åren VD för Avega Group. Därmed har Per en för Softronic 
ideal mix av ledningskompetens inom Outsourcing, Programvarudistribution, Molntjänster och 
Konsultverksamhet, vilket också är de tjänsteområden Softronic verkar inom.  
 
”Styrelsen har lagt stor vikt vid att få in en ny VD med lång och bred erfarenhet av de olika 
kompetensområden Softronic erbjuder sina kunder, vilket möjliggör en smidig övergång från ett långt 
entreprenöriellt ledarskap. Bolaget har en organisation med decentraliserat ledarskap, vilket fungerar 
utmärkt. Softronic har under de senaste åren levererat god tillväxt i både omsättning och resultat, 
vilket också placerar oss bland de bästa i branschen. Softronic har under 2018 tagit ett antal nya 
affärer som innebär intressanta möjligheter att vidareutveckla för en ny VD. Vi tackar Anders Eriksson 
för hans långa och framgångsrika företagsbygge och ser fram emot fortsatt gott samarbete i hans roll 
som engagerad ägare och styrelseledamot”, säger Petter Stillström ordförande i Softronic AB. 
 
 
FÖR MER INFORMATION: 
 
Petter Stillström, Ordförande Softronic AB 
E-mail: petter.stillstrom@traction.se 
 
 
Om Softronic 
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från e-tjänster och 
rådgivning till nyutveckling, förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och 
organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 470 anställda i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog.   
www.softronic.se  
 
 
Informationen i pressmeddelandet är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för 
offentliggörande den 10 september 2018 kl. 16.55 (CET). Detta pressmeddelande liksom ytterligare information om Softronic 
AB finns tillgänglig på www.softronic.se. 

 


