
 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Enea har rekryterat en ny VD 
 

Stockholm, 8 januari 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA) Enea meddelar idag 

rekryteringen av Jan Häglund som ny VD för Enea. 

 

Som meddelat i november 2018 kommer Anders Lidbeck att avgå som VD och givet 

bolagsstämmans beslut, bli ny styrelseordförande. 

 

Jan Häglund har 25 års internationell erfarenhet från telekombranschen. Han har gjort 

karriär på den svenska telekomjätten Ericsson, där han för närvarande är ansvarig för 

produktportfölj och FoU för Digitala Tjänster. Jan har mycket stort kontaktnät i 

branschen. Han arbetade under flera år i Silicon Valley med ansvar för Ericssons IP- och 

bredbandsavdelning samt som teknisk direktör för Ericsson i Japan under några år. 

Genom åren har han haft en rad relevanta positioner med ansvar som inkluderar 

investeringsbeslut för produkter och M&A aktiviteter. Han är utomordentligt bevandrad 

inom de teknologier och marknader som påverkar Eneas verksamhet idag. 

 

Jan Häglund kommer att börja som VD för Enea i samband med Eneas årsstämma den 

6 maj 2019. 

 

För mer information besök www.enea.se eller kontakta: 

 

Anders Skarin, Styrelseordförande 

E-mail: ir@enea.com 

 

Anders Lidbeck, VD & koncernchef 

E-post: anders.lidbeck@enea.com  

 

Julia Steffensen, Executive Assistant  

Telefon: 070 971 03 33  

E-post: julia.steffensen@enea.com 

 

Om Enea 

 

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller 

lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda 

operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på 

Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp 

av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: 

www.enea.com 

 

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® 

Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. 
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Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® 

System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea 

AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB. 


