
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt 

inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade 

ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att 

växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 

omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm. 

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 08.00 CET. 
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2017-04-20 

Ny vd i Rejlers Norge AS 
 

Efter tre år som vd för Rejlers Norge AS väljer Morten Thorkildsen att lämna posten. Thomas Pettersen, vd för 

Rejlers Embriq AS, ges ökat förtroende och träder från och med idag in som vd även för Rejlers Norge AS. 

Thorkildsen kommer att vara fortsatt tillgänglig för koncernen och den nya norska ledningen en period 

framöver. 

- Morten Thorkildsen har lagt grunden för Rejlers verksamhet i Norge. Han har konsoliderat ett antal verksamheter, 

bidragit till att vinna ett antal viktiga kontrakt, och varit en central aktör vid köpet av Embriq. På detta sätt har han 

även bidragit till utformningen av Rejlers digitala strategi inom fackområden som bygg, energi, telekom och 

transport, säger Reljers vd och koncernchef, Peter Rejler. Styrelsen och jag är tacksamma för Mortens bidrag, och 

önskar honom all lycka i framtiden. 

 

- Jag är stolt över det vi har åstadkommit. Vi har etablerat Rejlers i Norge som en viktig aktör inom rådgivning, 

projektering och drift av samhällskritisk infrastruktur. Det har varit roligt att jobba med så många kompetenta 

medarbetare och jag önskar alla lycka till i framtiden. Efter dryga tre år i rollen känner jag att tiden är inne för att ta 

mig an nya utmaningar där fokus ligger på värdeskapande och digitalisering, säger Morten Thorkildsen. 

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se 

Thomas Rebermark; marknads- och kommunikationschef, tel. +46 722 02 74 11, e-post: 

thomas.rebermark@rejlers.se 
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