
 
 
 
Solna den 3 juli 2017 
 

Nobina omstrukturerar Swebus  
 
Under våren inledde Nobina en strategisk översyn av sin verksamhet inom interregional 
busstrafik. Som en konsekvens av översynen ser Nobina möjligheter att integrera Swebus 
verksamhet i Nobina Sverige. I samband med de nu föreslagna förändringarna lämnar Swebus 
vd, Joakim Palmkvist, koncernen. 
 
Swebus kommer att kvarstå som eget bolag inom koncernen. Samordningen med Nobina Sveriges 
befintliga verksamhet kommer att skapa kostnadseffektivitet inom områden såsom drift, planering 
och trafikledning. Som en konsekvens av den föreslagna omstruktureringen räknar Nobina med 
att behöva reservera engångskostnader om 15 MSEK under andra kvartalet. 
 
- Genom att integrera Swebus i Nobina Sverige ser vi möjligheter för Swebus att växa och utveckla 
sin position som marknadsledande. Vi ser tydliga synergier mellan Nobina Sveriges regionala 
verksamhet och Swebus interregionala verksamhet som vi vill realisera. Swebus är ett starkt 
varumärke som vi vill fortsätta förvalta på bästa sätt, säger Nobinas koncernchef Magnus Rosén.  
 
- Joakim Palmkvist har varit en stor tillgång för Swebus och Nobina och jag vill tacka Joakim för 
hans insatser genom åren. Joakim kommer att finnas tillgänglig under en övergångstid, men för att 
så snabbt som möjligt kunna ta nästa steg för Swebus, tillsätts Tomas Hansson, ekonomidirektör 
för Nobina Sverige, som omstruktureringsansvarig, säger Magnus Rosén, koncernchef Nobina. 
 
Fackliga förhandlingar kommer att inledas i augusti. 
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, +46 73-355 06 16  
 
Om Nobina 

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende 

prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med 

en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ 

som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola 

eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina 

tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter närmare 9 

miljarder SEK (2016/17) och har dryga 12 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se 

Nobinas hemsida: www.nobina.com  

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli, 2017, kl. 08:45. 
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