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Ericssons styrelse utser Börje 

Ekholm till VD och koncernchef 
 

Ericssons styrelse har utnämnt Börje Ekholm till verkställande direktör och koncernchef som 

tillträder den 16 januari 2017. Börje Ekholm kommer att vara kvar som ledamot i Ericssons 

styrelse.  

Styrelseordförande Leif Johansson säger: “Jag är mycket nöjd med utnämningen av Börje 

Ekholm. Han har genuin insikt och förståelse både för de tekniska och affärsmässiga 

konsekvenserna av den pågående konvergensen inom telekom, IT och media. Som ledamot 

av Ericssons styrelse under mer än ett decennium har Börje Ekholm stor insikt i de 

utmaningar och möjligheter som Ericsson står inför.” 

Börje Ekholm kommer närmast från befattningen som koncernchef för Patricia Industries, ett 

affärsområde inom Investor. Innan denna befattning var Börje Ekholm verkställande direktör 

och koncernchef för Investor AB under åren 2005 till 2015. Tidigare roller har varit 

verkställande direktör för Investor Growth Capital Inc., samt befattningar inom Novare Kapital 

AB och McKinsey & Co Inc. 

Johansson fortsätter: ”Jag har stort förtroende för Börje Ekholms förmåga att på ett 

målmedvetet sätt genomföra Ericssons strategier och planer under den omfattande 

förändringsprocess som koncernen befinner sig i. Börje Ekholm har lång erfarenhet av att 

leda börsnoterade bolag med gott resultat och har visat stor förmåga att skapa värde för 

aktieägarna.” 

Börje Ekholm säger: ”Jag är entusiastisk över denna möjlighet. I takt med att både 

nätinfrastruktur och applikationer, kombinerat med 5G, blir mer betydelsefullt efterfrågas 

ständigt mer innovation av kunderna. Jag ser fram emot att tillsammans med Ericssons 

fantastiska medarbetare arbeta i nära samarbete med kunder runt om i världen och forma 

framtiden för vår bransch.” 

Börje Ekholm är styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Alibaba Inc., NASDAQ 

OMX Group Inc. och Trimble Navigation Ltd. Han är även ledamot av Universitetsstyrelsen 

på KTH. 

Börje Ekholm är född 1963 och har civilingenjörsexamen i elektroteknik från KTH i Stockholm 

samt har genomgått MBA-program vid INSEAD i Frankrike. 

Jan Frykhammar fortsätter som verkställande direktör och koncernchef till den 16 januari 

2017. 
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PRESSMÖTE OCH DIREKTSÄND WEBCAST 

Ericsson arrangerar ett pressmöte, som även kommer göras tillgänglig via en webcast, kl. 

10:30 CEST, onsdag den 26 oktober 2016, på Ericsson huvudkontor i Ericsson Studio, 

Grönlandsgatan 8, Kista.  

Styrelseordföranden Leif Johansson och Börje Ekholm, kommer ge kommentarer och svara 

på frågor. Pressmötet är öppet för journalister och analytiker.  

Du kan följa mötet och ställa frågor via direktsänd webcast på: www.ericsson.com/investors 

och: www.ericsson.com/press. 

Ljudupptagning finns kort efter pressträffen tillgänglig via samma länk. 

Direktlänk till webcast: http://edge.media-server.com/m/p/h6sa99p6 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  

www.ericsson.com/press 

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom 

kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora 

telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin 

potential och skapa en mer hållbar framtid. 

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och 

molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka 

effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter. 

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala 

skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som 

tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom 

nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att 

våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande. 

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 var koncernen 

försäljning 246.9 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX 

Stockholm och NASDAQ NewYork. 

www.ericsson.com   

www.ericsson.com/news  

www.twitter.com/ericssonpress 

www.facebook.com/ericsson  

www.youtube.com/ericsson  
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA 

Ola Rembe, chef Externkommunikation  

Telefon: +46 730 24 48 73 

E-post: ola.rembe@ericsson.com 

Ericsson Corporate Communications  

Telefon: +46 10 719 69 92 

E-post: media.relations@ericsson.com  

Ericsson Investor Relations 

Phone: +46 10 719 00 00 

E-mail: investor.relations@ericsson.com  

 

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 08:30 CEST. 
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