
  

 

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 

1,8 miljoner gäster varje år. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar 

artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av tio 

egna arenor. Inom affärsområde E-handel bedriver 2E Group e-handel inom show, musikal, teater och konsert. På SHOWTIC.se erbjuds såväl 

koncernens egna som andra aktörers produktioner. Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten 

med hela världen som arbetsfält. 

 

 

 

 
 

Hansen – part of 2E Group 
 
Conny Lingmerth blir ny VD för Hansen 
Conny Lingmerth blir ny VD för Hansen i samband med att Niclas Linnér lämnar koncernen. 

 

Conny Lingmerth har en gedigen erfarenhet inom mötesbranschen och 

har haft olika roller i Hansen. Han har under de senaste sex åren varit 

Kommersiell Chef i bolaget och han har också varit Director of 

Operations för de tre senaste omgångarna av Hansens omfattande 

uppdrag inom Volvo Ocean Race.  
 

- För att Hansen ska fortsätta den positiva utvecklingen behöver 

bolaget nu en ledare med tydlig förankring i affärerna och med 

stort förtroende både i branschen och internt. Detta känner jag mig fullkomligt trygg i att Conny 

är helt rätt person för och jag ser mycket fram emot att få jobba nära honom i Hansens fortsatta 

utveckling, säger Hélène Gustavii, koncernchef 2E Group. 

 

- Niclas Linnér har under sina drygt fyra år som VD gjort ett mycket bra arbete med att skapa en 

mer flexibel projektorganisation och han har varit drivande i att ta fram den varumärkes-

plattform Hansen nu jobbar utifrån. Under den här perioden har Hansen också visat en positiv 

resultatutveckling och när Niclas nu tar nästa steg i sin karriär önskar jag honom varmt lycka till, 

fortsätter Hélène Gustavii. 

 

Conny Lingmerth tillträder tjänsten som VD den 15 juni och han kommer att ingå i 2E Groups koncern-

ledning. Niclas Linnér lämnar samtidigt koncernen men kommer att finnas tillgänglig för frågor under en 

övergångsperiod. 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Hélène Gustavii, Koncernchef/CEO 2E Group 

Telefon: 0705-09 45 01 alternativt mail: helene.gustavii@2egroup.se 

Läs mer om 2E Group på www.2egroup.se 
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