
Informat

Informat

 

 

Pressm

2013-1

M
n
Den fö

posten

Efter a

Thorki

perspe

– Det 

och led

utveck

gillar R

valet a

– Mort

interna

ett nor

framtid

Morten

han til

och sk

Årets I

Rejlers

under 

För yt

Eva Ny

Rebec

tionen är sådan som

tionen lämnades för

meddelande 

11-05 

Mort
y vd
örra IBM-chefe

n som ny vd fö

att ha lett en av

ildsen nu fram e

ektiv.  

ska bli spännan

da utvecklinge

kla Rejlers till at

Rejlers värderin

av ny arbetspla

ten har lång erf

ationell markna

rdiskt perspekt

den, säger Rejle

n Thorkildsen h

lbaka till IBM oc

kriver regelbund

IT-chef.  

s har funnits i N

en gemensam 

terligare inform

ygren; vd och k

cka Oxelström; 

m Rejlers ska offent

r offentliggörande d

REJLE

Tel 08-69

ten 
d fö
en i Norge, Mor

r Rejlers verks

v de största IT-v

emot att arbeta

nde att få saml

n vidare. Vi har

tt bli en viktig t

gar och de män

ts, säger Morte

farenhet av att 

ad. Han är ocks

tiv. Det tror jag 

ers vd och konc

har haft ett flert

ch blev vd för f

det krönikor. H

Norge sedan 20

norsk ledning. 

mation kontak

koncernchef, te

kommunikation

Rejlers är en av No

energi, industri och

som skapar resulta

Ryssland. Rejlers o

tliggöra enligt lagen

den 5 november kl 8

ERS AB (publ) Org n

2 10 00, Fax 08-6

Tho
ör R

rten Thorkildse

samhet i Norge

verksamhetern

a med tekniska 

a Rejlers verks

ett arbete fram

eknikkonsult p

nniskor jag har 

n Thorkildsen.

leda tekniska 

å van att se på 

Rejlers komme

cernchef Eva N

tal positioner in

öretagets verk

an är styrelsele

009. Idag består

kta: 

el. 073-412 66 6

nschef, tel. 073

ordens stora teknikk

h infrastruktur. Hos 

at. Vi fortsätter att v

omsätter cirka 1,3 mi

n om värdepappersm

8.00. 

nr 556349-8426, B

54 33 39, E-post in

orki
Rejle

en, tar nu klive

e.  

na i Norge ser M

 konsulttjänste

amheter i Norg

mför oss med at

på den norska m

träffat har vari

bolag som verk

 kunder och ve

er att ha stor ny

Nygren.   

nom IBM sedan 

ksamhet i Norge

edamot i Den N

r verksamheten

0, e-post: eva.n

-412 66 75, e-p

konsulter. 1 600 exp

oss möter du speci

växa snabbt och fin

iljarder kronor och B

marknaden och/elle

Box 30233, 104 25 S

nfo@rejlers.se, ww

ilds
ers 

t över till Rejle

Morten 

er ur ett annat 

e under ett tak

tt etablera och 

marknaden. Jag

t avgörande i 

kar på en 

erksamheter ur 

ytta av i 

1986. Efter ett 

e. Morten Thork

orska Dataföre

n av flera olika 

nygren@rejlers

ost: rebecka.ox

perter som arbetar m

aliserade ingenjörer

ns idag på 70 orter 

B-aktien är noterad

er lagen om handel m

Stockholm, 

w.rejlers.se 

sen 
i No

ers. Den 11 nove

k 

g 

kort avbrott för

kildsen är ofta a

ningen och ble

teknikkonsultb

s.se 

xelstrom@rejler

med projekt inom b

er med bredd, spets 

runt om i Sverige, F

d på NASDAQ OMX, 

med finansiella inst

blir
orge

ember tillträde

r tio år sedan k

anlitad som före

ev år 2006 utse

bolag som nu sa

rs.se 

bygg och fastighet, 

och inte minst ener

Finland, Norge och 

Nordiska listan. 

rument. 

r 
e 
er han 

kom 

eläsare 

dd till 

amlas 

rgi 


