
 

Nordens största hotellföretag 

Om Scandic Hotels Group      

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 14 400 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell 

fördelat på cirka 44 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram  

inom hotellbranschen med 1,7 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic  

är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. 

www.scandichotelsgroup.com  
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Jan Johansson ny CFO på Scandic 

Jan Johansson blir ny ekonomi- och finansdirektör för Scandic Hotels Group. Jan är 53 år  
och har mångårig erfarenhet i rollen som ekonomi- och finansdirektör, bland annat från 
börsföretagen Eniro och Nobia. Sedan 2011 har han varit ekonomi- och finansdirektör på 
Apoteket AB.  

- Jan har en bred erfarenhet av rollen som ekonomi- och finansdirektör i noterade bolag.  
Hans arbete med omställningen av Apoteket till en konkurrensutsatt verksamhet har 
ytterligare stärkt hans ledarskap. Jag hälsar Jan varmt välkommen till Scandic, säger  
Frank Fiskers, VD & koncernchef för Scandic Hotels Group. 

- Scandic har med sitt urstarka varumärke många möjligheter till en fortsatt spännande 
utveckling. Jag ser med förväntan fram emot att få delta i det utvecklingsarbetet, 
kommenterar Jan Johansson. 

Gunilla Rudebjer, som innehaft befattningen sedan 2009, lämnar bolaget den 31 augusti 2016. 
För det fall att Jan inte har tillträtt tjänsten vid den tidpunkten kommer en tillfällig ekonomi- och 
finansdirektör att finnas på plats. Jan tillträder sin tjänst som senast under november månad 
2016. 

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den  

17 maj 2016 klockan 08:30 CET.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- och IR-direktör  
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com 
Telefon: +46 (0)72 180 22 44 

www.scandichotelsgroup.com 
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