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Helene Willberg er utnevnt som administrerende direktør for å være med på ledelsen av A&Ms 

nordiske drift, og videre styrke selskapets evner i regionen. 
 

Stockholm – 6. September, 2017 – Det ledende globale selskapet for profesjonelle 

tjenester Alvarez & Marsal (A&M) kunngjorde at Helene Willberg er ansatt som 

administrerende direktør basert i Stockholm. Ansettelsen av Fr. Willberg bygger på selskapets 

nordiske ekspansjonsstrategi og møter markedets etterspørsel etter uavhengige, profesjonelle 

tjenestetilbud i en tid med endrende pan-europeiske regulatoriske krav.  

 

Fr. Willberg og Christer Wiberg, en A&M Stockholm-basert administrerende direktør, vil 

sammen fungere som samledere av A&Ms nordiske praksis. 

 

Fr. Willberg, anerkjent som en ledende fagperson innen transaksjonsrådgivning, gir råd 

til kunder om komplekse børsnoteringer (IPO) og situasjoner med fusjoner og oppkjøp (M&A), 

gir råd til multinasjonale selskaper om eierstyring og selskapsledelse, verdiskapningssaker, og 

jobber med private equity-selskaper om due diligence ved transaksjoner.   

 

Hennes ansettelse forbedrer A&Ms tjenestepakke og styrker selskapets evne til å 

håndtere komplekse utfordringer fra kunder i Norden og i Europa.  
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Antonio "Tony" Alvarez III, administrerende direktør og leder for A&Ms europeiske 

praksis, sa “Slik vi har sett i Storbritannia og Europa, og i økende grad i Norden, gir A&Ms 

plattform et uavhengig og attraktivt alternativ både for bedrifter og fagpersoner. Våre 

europeiske praksiser har vokst mer enn 30 prosent i løpet av de siste to årene. Ansettelsen av 

Helene styrker A&Ms posisjon for å kunne gi verdi til kunder som søker ikke-revisjonstjenester 

og levering av konfliktfrie løsninger.” 

 

Fr. Willberg har jobbet omfattende med å skape endring for bedrifter på tvers av flere 

bransjer, inkludert forbruksvarer, produksjon, logistikk, eiendom og prosessindustrien. I tillegg 

har hun fungert som partner ansvarlig for revisjon av børsnoterte selskaper.  

 

Før hun kom til A&M hadde Fr. Willberg en rekke ledende roller hos KPMG, inkludert 

administrerende direktør for Sverige og sjef for KPMGs finansielle rådgivingstjenester. Fr. 

Willberg har en mastergrad i bedriftsledelse fra Stockholm School of Economics.   

 

Paul Aversano, administrerende direktør og global praksisleder for A&Ms 

transaksjonsrådgivningsgruppe, sa “Ansettelsen av Helene i vårt nordiske team støtter opp om 

ekspansjonsstrategien vår i regionen og styrker evnen vår til å kunne levere en integrert 

tilnærming til diligence globalt. Helenes dybdekunnskap innen transaksjoner og engasjement 

for å maksimere verdi for kundene passer ypperlig med vår operasjonelle arv og kultur for å 

drive endring.” 

 

Hr. Wiberg, sa “Det er en enorm etterspørsel i det lokale markedet etter fagpersoner og 

tilbud som er uten revisjonskonflikter. Helenes regionale anerkjennelse kombinert med hennes 

forståelse for lokale markedsproblemer og globale utfordringer vil forbedre løsningene våre for 

kundene og ytterligere bidra til vekst i vårt nordiske fotavtrykk.”  
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Om Alvarez & Marsal 

  

Selskaper, investorer og regjeringer verden rundt henvender seg til Alvarez & Marsal 

(A&M) når tradisjonelle metoder ikke strekker til for å aktivere endringer og oppnå resultater. 

 

A&M har vært privateid siden 1983, og er et ledende selskap innen globale, 

profesjonelle tjenester som lever ytelseseffektivisering, driftadministrasjon og 

rådgivningstjenester til organisasjoner som ønsker å endre driften, forbedre vekst og 

akselerere resultater gjennom konkrete tiltak. Våre eksperter er erfarne operatører, 

konsulenter i verdensklasse og bransjeveteraner som bruker selskapets omstruktureringsarv til 

å hjelpe ledere med å gjøre endring til et strategisk forretningsaktivum, håndtere risiko og gi 

verdi i ethvert trinn. A&M har nå mer enn 300 eksperter som arbeider med større selskaper 

innen privat kapital i Europa, inkludert multinasjonale, opp fra omtrent 30 personer for fem år 

siden. 

 

Hvis handling teller, kan du finne oss på alvarezandmarsal.com. 

Følg A&M på LinkedIn, Twitter og Facebook.  
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