
 

 

 

 

Roland M. Andersen har utsetts till ny finansdirektör för Eniro AB. Han tillträder tjänsten 
omedelbart och ingår i Eniros koncernledning. Han ersätter Mattias Lundqvist som av 
privata skäl har valt att lämna företaget.  
 
Roland M. Andersen, som är dansk, har under de senaste fem åren varit finansdirektör för det 
danska börsnoterade rederiet TORM A/S. Mellan åren 2005-2008 arbetade han som CFO för 
Telenor Danmark. Dessförinnan var Roland M. Andersen CFO i det private equityägda bolaget 
Cybercity. Han har även innehaft positioner på A.P. Møller-Mærsk, senaste som CFO för A.P. 
Møller-Mærsk Singapore.  
 
Som komplement till sin yrkeserfarenhet har Roland M. Andersen en M.Sc. inom Corporate 
Finance och har genomgått ett antal program för ledande befattningshavare vid London 
Business School.  
 
– Jag är glad att kunna välkomna Roland M. Andersen som ny finansdirektör för Eniro, säger 
Johan Lindgren, vd och koncernchef för Eniro. Roland har en bred strategisk CFO- och 
ledningsbakgrund och jag ser fram emot att jobba med honom och resten av Eniro 
organisationen i arbetet att fortsätta förbättra lönsamheten och nå bolagets framtida tillväxtmål. 
Jag vill också passa på att tacka Mattias för hans avgörande insatser för Eniro, avslutar Johan 
Lindgren.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel +46 8 553 310 01 

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument 

och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 29 

juli 2014. 

 

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade 
mobilitet och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro 
hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare 
söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. 
Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.  

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 800 anställda och är noterat på Nasdaq OMX 
Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) 
på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i 
Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com  

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.  

 

http://www.enirogroup.com/

