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Sensys Gatso utser ny GM för Sensys Gatso  
Sweden AB 

 
Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, utser Jörgen Andersson till ny 
General Manager för sitt svenska dotterbolag. 
 
Jörgen Andersson kommer att efterträda Helena Claesson per den 1 november som ny chef för Sensys Gatso 
Sweden AB. Jörgen har arbetat hos Sensys Gatso under de senaste 10 åren som Sourcing & Supply Director. 
Dessförinnan arbetade Jörgen 8 år på olika positioner inom telekombranschen och därefter 4 år som General 
Manager inom bilindustrin. 
 
"Jag är mycket glad att välkomna Jörgen Andersson i sin nya roll som chef för Sensys Gatso Sweden AB. Jörgens 
omfattande kunskap om vår bransch, kombinerat med tidigare erfarenhet av företagsledning, gör honom till den 
idealiska kandidaten till att efterträda Helena Claesson”, säger Ivo Mönnink, VD för Sensys Gatso Group AB. 
 
Helena Claesson kommer att anta en ny utmaning utanför Sensys Gatso som CFO för det svenska företaget 
Garo AB. "Efter att ha arbetat på Sensys Gatso i mer än 15 år är detta en bra karriärmöjlighet för Helena, och jag vill 
gratulera henne till den. Jag vill tacka henne för de bidrag som hon har gett både inom det svenska bolaget och i det 
globala teamet och jag önskar henne stort lycka till i sin nya roll", säger Ivo Mönnink. 
 
 
För mer information: 
Ivo Mönnink, CEO & President 
Sensys Gatso Group AB  
E investors@sensysgatso.com 
 

Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits, kl. 17.00 den 13 september 2018.  
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