
   
 

 

Pressmeddelande 

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där 

råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och 
böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på 
lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till 
cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com. 
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Nils Ringborg utsedd till Director of International Affairs 

Nils Ringborg har idag utsetts till Director of International Affairs. Nils har en lång 

bakgrund inom Holmenkoncernen och kommer senast från en roll som 

affärsområdeschef för Holmen Paper. I sin nya roll kommer Nils arbeta proaktivt i 

Bryssel med att öka kunskapen om det nordiska skogsbruket och för att stärka Holmens 

inflytande i EU:s policyprocesser.  

- Vi har fått vänja oss vid att beslut i Bryssel påverkar oss i allt större utsträckning. Med 

Nils gedigna kompetens är jag övertygad om att vi både kan förmedla en mer 

rättvisande bild av svenskt skogsbruk och även få förståelse för hur vi bör agera för att 

den färska fibern ska accepteras som en naturlig del av den cirkulära ekonomin, säger 

Henrik Sjölund, vd och koncernchef, Holmen. 

 

En stor del av lagarna som stiftas i Sverige kommer direkt via lagstiftning i Bryssel eller 

indirekt via direktiv som tolkas till lagar i Sverige. Det gör att behovet av att öka kunskapen 

om det nordiska skogsbrukets villkor och förutsättningar är avgörande för att främja Holmens 

och svensk skogsindustris konkurrenskraft i Europa. 

 

- Vårt hållbara skogsbruk och inte minst rätten att bruka skogen i kombination med 

färskfiberbaserade produkters ställning mot returfiber ligger mig mycket varmt om 

hjärtat. Det känns väldigt spännande och stimulerande att få ta mig an den här 

utmaningen, säger Nils Ringborg, Director of International Affairs, Holmen. 

Nils Ringborg kommer i sin nya roll att rapportera till vd och koncernchef Henrik Sjölund. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Hakim Belarbi, Public Affairs och PR-ansvarig, Holmen, tel. +46 70 482 44 87 

 

 

 


