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Ny styrelse utsedd i Scania 
 
Andreas Renschler har utsetts till ny styrelseordförande i Scania AB. 
Ytterligare nya namn i styrelsen är Per Hallberg, Annika Falkengren och 
Markus S. Piëch. Vid styrelsens konstituerande möte den 26 juni utsågs Per 
Hallberg till vd och koncernchef. 
 
Den nya styrelsen består av sju ledamöter, av vilka Peter Wallenberg jr, Helmut 
Aurenz och Christian Porsche fortsätter de uppdrag som de haft sedan 2005 
respektive 2008 och 2014. 
 
I styrelsen ingår som tidigare även två ordinarie ledamöter och två suppleanter som 
representerar bolagets fackliga organisationer: Johan Järvklo och Lisa Lorentzon 
respektive Mikael Johansson och Mari Carlquist. 
 
Andreas Renschler, född 1958, ingår i företagsledningen (Vorstand) för  
Volkswagen AG och är chef för Volkswagen Truck & Bus GmbH, dvs det 
holdingbolag som samordnar verksamheten inom koncernens bolag för 
kommersiella fordon. 
 
Per Hallberg, född 1952, anställdes i bolaget 1977 och har ingått i Scanias 
verkställande ledning sedan 2001. 
 
Annika Falkengren, född 1962, är koncernchef och vd för SEB och ledamot av 
överstyrelsen för Volkswagen AG. 
 
Markus S. Piëch, född 1985, är medlem av den verkställande ledningen för  
Salzach Privatstiftung. 
 
 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 
industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som 
garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania 
erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 42 000 anställda. 
Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med 
möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2014 uppgick 
faktureringen till 92,1 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6 miljarder kronor Scanias 
pressreleaser finns på www.scania.com/se  
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