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Proffice förstärker koncernledningen och bygger för  framtiden 
 
Proffice genomför en förändring i organisationen pe r den 1 juni för att skapa en enkel 
och tydlig struktur. Koncernledningen förstärks gen om att cheferna för koncernens 
fyra största affärsenheter, Proffice Sverige, Proff ice Industri & Logistik Sverige, Dfind 
Nordic och Proffice Nordic samt chefen för Group Sa les kommer att ta plats i 
koncernledningen.  
 
Som ett led i organisationsförändringen och i linje med Proffices huvudstrategi som är 
produktledarskap genom specialisering, etableras även bolaget Dfind Science & Engineering. Det 
innebär att nuvarande verksamheter inom Proffice Life Science och Dfind Engineering läggs ihop och 
kommer att vidareutvecklas med nya tjänster och på nya marknader. 
 
– Efter tre månader som VD och koncernchef kan jag konstatera att Proffice är ett välskött och 
lönsamt bolag med stor potential, men att omsättningen inte växer i takt med marknaden. Jag ser 
därför att vi behöver förenkla organisationen samt förstärka koncernledningen för att få mer kraft och 
energi i bland annat försäljningsarbetet, säger VD och koncernchef Henrik Höjsgaard.   
 
Engångskostnaden för organisationsförändringen kommer att ligga i intervallet 10-15 MSEK, och 
kommer att påverka resultatet under andra och tredje kvartalet 2014. Årliga besparingar från 2015 
förväntas bli motsvarande 5-10 MSEK. Proffice kommer dessutom under 2014 och 2015 att investera 
ytterligare 20-25 MSEK årligen i koncernens infrastruktur och IT-system.  
 
– Med ett stabilt och uppgraderat systemstöd kommer vi att kunna utnyttja koncernens samlade 
resurser mer effektivt, vilket bland annat innebär att vi lägger grunden för en mer effektiv 
försäljningsprocess, säger Henrik Höjsgaard.   
 
Sammantaget kommer de åtgärder Proffice nu genomför förbättra förmågan att snabbare agera på 
marknaden. Proffice kommer därigenom att stärka sin position ytterligare för att bli Nordens mest 
framgångsrika bemanningsbolag. 
 
I bilaga 1 presenteras den nya koncernledningen. 

 

 

För mer information kontakta  
Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef, +46 8 787 17 00, henrik.hojsgaard@proffice.com 
Benno Eliasson, CFO, +46 8 787 17 00, benno.eliasson@proffice.com 
 
 
Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med 
engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas och skapa ett 
hållbart arbetsliv. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com 
 
 
Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2014, kl. 13.00. 
 


