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Pressinformation 

Förändring i Volvos koncernledning 

Jan Gurander, 52, har utsetts till ny finanschef för AB Volvo och ledamot av 
Volvos koncernledning. Jan Gurander tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2014 
och kommer närmast från Volvo Personvagnar där han var finanschef. 
 Volvos nuvarande finanschef Anders Osberg kommer att förstärka arbetet med 
finans- och affärsutvecklingsfrågor för Volvokoncernens affärsområden. 
Osberg, 52, tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2014 och kommer att rapportera 
till Håkan Karlsson, ansvarig för koncernens affärsområden. 
”Jan Gurander har en lång och gedigen bakgrund som finanschef i ett flertal 
stora fordonsbolag, och den erfarenheten tar han med sig till Volvokoncernen”, 
säger Volvos koncernchef Olof Persson. ”Samtidigt stärker vi genom Anders 
Osbergs nya roll ledningsarbetet med att långsiktigt utveckla våra 
affärsområden”.  

Jan Gurander har lång erfarenhet inom finansområdet och har tidigare bland annat 

arbetat som finanschef på Scania, MAN Diesel SE och Volvo Personvagnar. Jan 

Gurander börjar på Volvokoncernen den 1 januari och kommer att gå parallellt med 

Anders Osberg fram till tillträdet den 1 mars. Som medlem av Volvos koncernledning 

kommer Gurander att rapportera till koncernchef Olof Persson. 

Anders Osberg har jobbat med finansfrågor på stabsnivå inom Volvokoncernen sedan 

1992, och var vd för Volvo Treasury AB mellan 2000 och 2011. Han får nu en mer 

operativ roll inom affärsverksamheten. När Volvokoncernen införde sin nya 

organisation 2012 samlades ansvaret för affärsområdena Volvo Construction 

Equipment, Volvo Penta, Volvo Bussar, och Governmental Sales under Håkan 

Karlsson. Koncernens affärsområden står idag för cirka en tredjedel av koncernens 

omsättning.  

”Affärsområdena har en viktig roll för att bidra till koncernens lönsamhet och med 

tillsättningen av Osberg stärker vi arbetet med att långsiktigt utveckla deras 

verksamhet”, säger Volvos koncernchef Olof Persson.  
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Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta  
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Mårten Wikforss, tel +46 31 66 10 30 

 

 

 

 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews. 

 

 

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och 
industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter 
cirka 115 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 
Volvokoncernen omsatte 2012 cirka 304 miljarder kronor och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer 
information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon. 

 

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2013-11-29  kl 08.30 
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