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Henrik Henriksson blir ny vd och koncernchef  
 
Styrelsen i Scania har utsett Henrik Henriksson till verkställande direktör och 
koncernchef i Scania AB. Han tillträder befattningen den 1 januari och 
efterträder Per Hallberg. Henrik Henriksson kommer från samma datum att 
utses till medlem av ledningen för Volkswagen Truck & Bus (Truck Board). 
 
− Henrik Henriksson är en kompetent och erfaren person, som med sin 
entreprenörsanda och visionära ledarskap har rätt profil för att långsiktigt leda och 
utveckla bolaget, säger Scanias styrelseordförande Andreas Renschler.  
 
Henrik Henriksson, född 1970, är civilekonom och ingår sedan 2012 i Scanias 
verkställande ledning med ansvar för försäljning och marknadsföring. Han anställdes 
vid Scania 1997 som trainee och har innehaft ett flertal ledande befattningar inom 
bolagets marknadsorganisation. 
 
− Jag ser fram emot uppdraget att fortsätta utveckla Scania i enlighet med de mål 
och strategier som företagets ledning och styrelse har slagit fast. Vi ska fortsätta att 
bredda erbjudandet av produkter och tjänster som driver såväl våra kunders som vår 
egen lönsamhet och arbetet för att bli ledande inom hållbara transporter. En viktig 
uppgift för Scania är också att ta till vara möjligheterna att utveckla märkesunika 
kundlösningar som öppnas genom samarbetet inom Volkswagen Trucks & Buses, 
säger Henrik Henriksson. 
 
Per Hallberg lämnar under 2016 sina operativa uppdrag. Han har varit anställd vid 
Scania sedan 1977 och ingått i den verkställande ledningen sedan 2001. 
 
− Jag vill tacka Per Hallberg för att han sett till att Scania har fortsatt prestera på hög 
nivå och behållit de anställdas motivation sedan han med kort varsel tog över posten 
som vd i den situation som uppstod i april i år, säger Andreas Renschler. 
 
För ytterligare information, kontakta Erik Ljungberg, kommunikationsdirektör,  
tel 08 553 835 57. 
 
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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