
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande 

 
Stockholm den 26 oktober 2016 
 
 

Börje Ekholm utsedd till ny vd för Ericsson, avgår som koncernchef 
för Patricia Industries 

Som kommunicerats idag har Ericssons styrelse utsett Börje Ekholm till ny vd från och 
med den 16 januari 2017. Som en av huvudägarna i Ericsson står Investor bakom 
utnämnandet. 
 
För att ytterligare likställa vd:s och aktieägarnas intressen kommer Investor och 
Industrivärden att ingå ett optionsavtal med Börje Ekholm. Optionsavtalet kommer att 
ingås på marknadsmässiga villkor och innebär att Investor och Industrivärden 
tillsammans kommer att ställa ut 2.000.000 köpoptioner i Ericssons B-aktie (1.000.000 
vardera). Varje option ger rätten att köpa en Ericssonaktie till ett lösenpris om 80 
kronor per aktie under ett år efter en sjuårsperiod. En oberoende tredjepartsvärdering 
har genomförts, baserad på Black & Scholesmodellen. 
 
Till följd av utnämningen kommer Börje Ekholm att lämna sitt uppdrag som 
koncernchef för Patricia Industries. Investors strategi är oförändrad. Patricia Industries 
kommer att fortsätta att utveckla sina befintliga företag och investera i nya dotterföretag 
i Norden och Nordamerika. Dess verksamhet kommer att ledas gemensamt av 
Christian Cederholm och Noah Walley, Head of Patricia Industries Nordics respektive 
North America. 
 
”Till att börja med vill jag i egenskap av styrelseordförande i Investor tacka Börje för 
hans stora bidrag till Investor under nästan 25 år, varav tio som vd och koncernchef, 
och även som koncernchef för Patricia Industries. Han har spelat en avgörande roll i 
utvecklingen av dagens Investor, inte minst när det gäller den framgångsrika 
uppbyggnaden av vår portfölj av helägda dotterföretag. Dessutom är jag, som 
representant för en av dess huvudägare, mycket glad över rekryteringen av en ny vd 
för Ericsson, ett viktigt företag i vår portfölj”, kommenterar Jacob Wallenberg, 
styrelseordförande i Investor. 
 
”Efter att ha arbetat nära Börje Ekholm under många år vet jag att han kommer att 
bidra starkt i sin nya roll som vd för Ericsson. Det senaste året har han lagt en stark 
grund för Patricia Industries, en grund vi kommer att bygga vidare på framöver. Vi har 
två mycket kompetenta ledare i Christian Cederholm och Noah Walley som kommer att 
fortsätta att utveckla Patricia Industries. Vår strategi är oförändrad. Vi kommer att 
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Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande 
ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, 
vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka, strävar vi efter att göra 
våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och 
Mölnlycke Health Care. 
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fortsätta att utveckla våra befintliga företag, investera i utvalda noterade 
kärninvesteringar, investera i EQT:s fonder och växa Patricia Industries, med det 
övergripande målet att generera en långsiktig, attraktiv totalavkastning”, säger Johan 
Forssell, vd och koncernchef för Investor. 
 
Jag har i olika roller under nästan 25 år verkligen uppskattat att få arbeta med 
långsiktigt värdeskapande i våra företag, men som utbildad ingenjör är det förstås 
omöjligt att tacka nej till erbjudandet att få leda Ericsson, ett av Sveriges främsta 
företag. Det är med stor stolthet, ödmjukhet och entusiasm jag ser fram emot att ta mig 
an mitt nya uppdrag”, kommenterar Börje Ekholm. 
 
 
 
 
Patricia Industries, en enhet inom Investor AB, investerar i helägda best-in-classföretag med 
starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig 
marknadstillväxt. Vår ambition är att vara den enda ägaren i våra företag, tillsammans med 
starka ledningsgrupper och styrelser. Vi har en obegränsad investeringshorisont och fokuserar 
på att skapa långsiktigt värde och tillvarata organiska och icke-organiska tillväxtmöjligheter. 
 

För ytterligare information: 
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