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Peter Granat utsedd till ny VD för Cision 

Cision AB (publ) meddelar i dag att Hans Gieskes avgår som VD och koncernchef för Cision. Han 
efterträds per i dag av Peter Granat, för närvarande VD för Cision Nordamerika.  
 
Peter Granat kvarstår som ansvarig för den nordamerikanska verksamheten. 
 
“Sedan Hans Gieskes började på Cision vid ett kritiskt läge 2008 har han varit drivande i omvandlingen av 
bolaget till en väl positionerad marknadsledare. Han har även haft en central roll för att möjliggöra en 
smidig succession till Peter”, säger Cisions styrelseordförande Anders Böös. 
  
”Nu när vi har passerat ett antal viktiga milstolpar i vår omvandlingsprocess är det rätt tillfälle att låta en så 
erfaren intern efterträdare som Peter ta över stafettpinnen”, säger Hans Gieskes, avgående VD för Cision. 
 
“På Cision vet vi att bakom varje varumärke finns ett budskap. Medierelationer håller på att utvecklas till en 
verksamhet som hjälper bolagen att berätta sina budskap via flera olika mediekanaler. Jag är glad att ha 
fått möjligheten att leda den fortsatta omvandlingen av Cision till ett ännu starkare bolag under de 
kommande åren”, säger Peter Granat, tillträdande VD för Cision. 
 
En engångspost om 8 miljoner kronor för att lösa Hans Gieskes anställningsavtal kommer att påverka 
resultatet för det första kvartalet 2013. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Anders Böös, Styrelseordförande, telefon 08-507 410 11 
 
 
Om Peter Granat:  
Divisionschef för Nordamerika, född 1970. Anställd sedan 2003. Innehar en MBA från Kellogg School of 
Management. Tidigare Senior Vice President, Business Development på MediaMap.  
 
 
Om Cision: 
Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster och verktyg inom PR för marknads- 
och PR-ansvariga. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från 
att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå  ut med sina budskap, bevaka traditionella och 
sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra 
opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin 
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mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och 
omsatte cirka 1,0 miljarder SEK 2012. Mer information finns på www.cision.com. 

 

Cision AB (publ) 
Box 24194 
104 51 Stockholm 
Org.nr: 556027-9514 
Telefon: 08 507 410 00 
http://corporate.cision.com/sv  
  
 
Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2013 klockan 08:30. 
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