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Eugene Grüter ny vd för Sweco Nederländerna 

Eugene Grüter har utsetts till ny vd för Sweco Nederländerna och tar över efter Ton de Jong.  

- Med Eugene Grüter får Sweco Nederländerna en erfaren ledare som kan bygga starka 

relationer med kunder och medarbetare. Han har tunga meriter när det gäller att åstadkomma 

resultat och utveckla organisationer, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco. 

Eugene Grüter kommer att tillträda sin roll som vd för Sweco Nederländerna den 1 september 

2016. Han har bred erfarenhet av ledarskap på högsta nivå från både teknikkonsult- och 

byggbranschen och har ingått i koncernledningarna i både Royal HaskoningDHV och Royal 

BAM Group. Eugene Grüter har omfattande erfarenhet av organisations- och ledarutveckling.  

- Det finns många möjligheter på den nederländska marknaden. Med en hundraårig historia och 

närvaro i hela landet, starka kundrelationer och mycket kompetenta medarbetare är Sweco 

unikt positionerat för att planera och utforma framtidens samhällen och städer i Nederländerna. 

Jag ser fram emot att utveckla potentialen i Swecos nederländska verksamhet tillsammans med 

våra kunder och organisationen, säger Eugene Grüter, tillträdande vd för Sweco 

Nederländerna.  

Eugene Grüter kommer att ingå i Sweco-koncernens ledningsgrupp. 

En överenskommelse har gjorts om att Ton de Jong lämnar företaget.    

 

För ytterligare information kontakta: 

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, 08-695 66 60 

Eugene Grüter, tillträdande vd Sweco Nederländerna, 00 31 6 24 27 57 

Veronika Gustafsson, presschef, 08-695 65 43, veronika.gustafsson@sweco.se  

 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara 
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi 
erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. 
Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 
16,0 miljarder SEK (pro forma 2015). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och, i 
förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
29 augusti 2016 klockan 08:30. 
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