
 
eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, 

teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största 

konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 130 

kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX 
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PRESSMEDDELANDE  

Stockholm den 20 februari, 2014 

 
 

Zoran Covic tillträder som vd på eWork Scandinavia AB 

den  17 mars. 

 

Tidpunkten för Zoran Covics tillträde som verkställande direktör och koncernchef är nu 

fastställd till den 17 mars 2014. Han efterträder Claes Ruthberg som varit eWorks VD och 

koncernchef i tolv år. Claes lämnar sin tjänst som vd och koncernchef men är anställd till 

och med årsstämman den 24 april, då han ställer upp för omval som ledamot i styrelsen.  

 

Se tidigare pressmeddelande från den 13 november, 2013 där det nämns att Zoran kommer att 

tillträda efter årsskiftet och senast vid bolagsstämman 2014, detta för att kunna skapa en ordnad 

övergång från de befintliga arbetsuppgifterna. 

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 500 konsulter på uppdrag 

inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av 

specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och 

tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 130 kunder bland Nordens ledande företag i de 

flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. eWork finns 

representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. 

 

För ytterligare information kontakta:  

Claes Ruthberg, vd och koncernchef  

Tel: +46 8 50 60 55 00, mobiltelefon: +46 703 74 64 75 E-post: claes.ruthberg@ework.se  

 

Zoran Covic, tillträdande VD och koncernchef  

mobiltelefon: +46 (0) 706 65 65 17 E-post: zoran.covic@ework.se 

 

Staffan Salén, styrelseordförande  

mobiltelefon: +46 (0) 705 31 01 11  E-post: staffan.salen@salenia.se 


