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ALVAREZ & MARSAL UTVIDER SITT GLOBALE FOTSPOR TIL NORDEN OG 

ANSETTER TRE LEDENDE BRANSJESPESIALISTER FRA KPMG 
 

Firmaet åpner kontor i Stockholm som et svar på at endringer i felleseuropeiske forskrifter  
driver frem etterspørsel i markedet 

 
 

Stockholm – 7. juni 2017 – det ledende selskapet innen profesjonelle tjenester, 

Alvarez & Marsal (A&M), annonserte åpningen av et kontor i Stockholm i henhold til selskapets 

globale ekspansjonsstrategi og som et svar på etterspørsel i markedet for et uavhengig 

selskap med profesjonelle tjenester for å imøtekomme nye felleseuropeiske forskrifter. De 

anerkjente transaksjonskonsulentene og driftsekspertene Christer Wiberg, Taus Wolfsberg og 

Christer Johansson slutter seg til A&Ms kontor i Stockholm som administrerende direktører, 

med Wiberg som landsleder og transaksjonskonsultasjonsleder for A&Ms nordiske drift. 

 

Utnevnelsen av Wiberg, Wolfsberg og Johansson, alle tidligere partnere hos KPMG, 

forsterker A&Ms omfattende tilbud gjennom forsterkning av driftsarven og styrking av deres 

nettverk over hele Europa og vekst i Norden.  I tillegg har A&M utvidet sine regionale 

restruktureringsevner med den norske lederen Ole Kristian Sivertsen som medlem av det 

nordiske restrukturerings- og ettersynsteam. 
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A&Ms markedsandel fortsetter å øke, selskapets europeiske praksis har hatt mer enn 

30 prosents vekst over de siste to årene. 

 

Antonio “Tony” Alvarez III, administrerende direktør og leder for A&Ms europeiske 

praksis, sier: “Forskrifter i Storbritannia, Europa og Norden er i endring og blir stadig mer 

restriktiv. Nye revisjonsforskrifter og rotasjonsregler har innflytelse på tilbudet av ikke-

revisjonsrelaterte tjenester og genererer større konflikter når det gjelder levering av disse 

tjenestene til kunder. A&Ms plattform er mindre restriktiv. Den tilbyr en attraktiv modell for 

selskaper som krever et uavhengig alternativ og det økende antallet “Big Four”-eksperter i 

Europa som leter etter muligheter.” 

 

Christer Wiberg har omfattende ekspertise fra kundekonsultasjon innen avanserte og 

internasjonale prosjekter innen selskapsgjennomgang relatert til verdipapirer for 

kapitalforvaltning i tillegg til store førsteaksjesprosesser. Han har jobbet i diverse sektorer 

inkludert helsevesen, forbrukersalg og industriell produksjon. Før tiltredelsen i A&M, var 

Wiberg leder for KPMGs konsultasjonsdrift i Sverige. 

 

Taus Wolfsberg har betydelig erfaring fra rådgivning til privat kapital-kunder og til store 

selskaper angående selskapsgjennomgang relatert til integrerte finansielle og driftsbaserte 

verdipapirer for kapitalforvaltning i tillegg til transaksjoner fra det offentlige til det private, 

førsalgsgjennomgang og restrukturering. Før tiltredelsen i A&M, var Wolfsberg leder for 

KPMGs avtalerådgivning i Sverige, og har tidligere vært leder for KPMGs gruppe for privat 

kapital i Sverige. 

 

Christer Johansson tar med seg mer enn 15 års ekspertise innen 

selskapsgjennomgang, carve-out-prosesser og integrasjonsekspertise inn i A&M. Han har 

jobbet med ledende privat-kapitalselskaper over hele Norden og Europa. Johansson har deltatt 

i flere driftsroller hos Atlas Copco og Alfa Laval, i arbeid med integrering, 

produksjonsforbedringer, fotavtrykksoptimaliseringer og carve-out-prosesser. I tillegg har han 

ledet internasjonale prosjekter, inkludert kostnadskuttprogrammer. Før han ble en del av A&M, 
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ledet Johansson KPMGs team for selskapsgjennomgang, integreringer og carve-out i det 

nordiske markedet. 

 

Paul Aversano, administrerende direktør og ledel global praksis i A&Ms 

transaksjonsrådgivningsgruppe, sier: “A&Ms utvidelse i Norden er i samsvar med dagens 

situasjon og demonstrerer vår vilje til å tilby en global integrert tilnærming. Utnevnelsene av 

Christer Wiberg, Taus Wolfsberg og Christer Johansson, kombinert med et komplett utvalg 

tjenester og omfattende kompetanse innen transaksjoner på tvers av landegrensene, gjør oss i 

stand til å bedre kunne hjelpe privat kapitalselskaper i Norden til å maksimere sine verdier. 

 

Wiberg sier: “A&Ms omfattende tilbud og revisjonsløse konflikter gjør firmaet til den 

mest attraktive kontakten for nordiske konsern og privat kapitalselskaper. A&Ms driftsarv er 

fundamentet for verdimaksimering gjennom transaksjonsrådgivning og er hovedgrunnen til at 

vi ville bli en del av A&M. Mine kolleger og jeg ser frem til å jobbe sammen med A&Ms kunder 

og utvide firmaets tilstedeværelse i Norden.” 

 

For mer informasjon om Christer Wiberg, Taus Wolfsberg og Christer Johansson kan du 

klikke på lenkene til deres biografier nedenfor. 

- Christer Wiberg, https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/christer-wiberg  

- Taus Wolfsberg, https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/taus-wolfsberg  

- Christer Johansson, https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/christer-

johansson?utm_source=cision-email-release&utm_medium=Alvarez-Nordic-Press-

Release-6-5-17 

 

Om Alvarez & Marsal 

Selskaper, investorer og regjeringer verden rundt henvender seg til Alvarez & Marsal 

(A&M) når tradisjonelle metoder ikke strekker til for å aktivere endringer og oppnå resultater. 

 

A&M har vært privateid siden 1983, og er et ledende selskap innen globale, 

profesjonelle tjenester som lever ytelseseffektivisering, driftadministrasjon og 

rådgivningstjenester til organisasjoner som ønsker å endre driften, forbedre vekst og 
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akselerere resultater gjennom konkrete tiltak. Våre eksperter er erfarne operatører, 

konsulenter i verdensklasse og bransjeveteraner som bruker selskapets omstruktureringsarv til 

å hjelpe ledere med å gjøre endring til et strategisk forretningsaktivum, håndtere risiko og gi 

verdi i ethvert trinn. A&M har nå mer enn 300 eksperter som arbeider med større selskaper 

innen privat kapital i Europa, inkludert multinasjonale, opp fra omtrent 30 personer for fem år 

siden. 

 

Hvis handling teller, kan du finne oss på alvarezandmarsal.com. 

Follow A&M på LinkedIn, Twitter og Facebook.  
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