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Nepas VD lämnar bolaget på egen begäran, styrelseordförande går in som VD 

 

STOCKHOLM, Sverige – Nepas VD P-O Westerlund har efter tolv år på bolaget begärt att få 

lämna posten som VD. Styrelseordförande Ulrich Boyer tar över VD-posten fram till det att 

en ersättare har tillträtt. Förändringen träder i kraft med omedelbar verkan och sökandet 

efter en ny VD kommer att påbörjas omgående. 

 

Ulrich Boyer är en av bolagets grundare och har varit styrelseordförande för bolaget i över 

tio år. Han är också bolagets största aktieägare. Ulrich har operativ erfarenhet som VD från 

andra framgångsrika bolag, där han för det mesta också har varit en av grundarna. 

 

”Det har varit ett mycket svårt beslut att ta. Jag har varit med om att bygga upp 

verksamheten från ett tidigt skede, expanderat internationellt samt börsintroducerat bolaget, 

vilket har varit en fantastiskt spännande och utvecklande resa. Jag är nöjd med hur jag och 

mina fantastiska medarbetare under de senaste dryga 1,5 åren lyckats vända utvecklingen 

från en rörelseförlust om 23 Mkr till ett rörelseresultat om nära 30 Mkr på rullande tolv 

månader. Vi har dessutom lagt fast bolagets långsiktiga strategi”, säger den avgående VD:n 

P-O Westerlund.  

 

”Jag konstaterar att jag uppnått de mål jag föresatte mig när jag tillträde som VD då Nepa i 

dag uppvisar stabil lönsamhet, starka kassaflöden samt en positiv trend för de 

återkommande intäkterna som andel av totala intäkter. Jag är stolt över vad vi åstadkommit 

men det har också varit enormt slitsamt varför jag beslutat att ta en paus”, säger P-O 

Westerlund.  

   

P-O Westerlund har accepterat att kvarstå som ledamot i Nepas styrelse. Han är en av 

bolagets större aktieägare och kommer även att stå till VD:s förfogande till det att en 

permanent VD tillträtt.  

 

”P-O har haft en helt avgörande roll för att bygga upp det här bolaget till vad det är i dag, inte 

minst vad gäller att vända utvecklingen under de senaste åren. Han kommer att lämna ett 

stort tomrum efter sig och även om jag djupt beklagar hans beslut så respekterar jag det. 

Jag är också mycket glad över att han valt att kvarstå som styrelseledamot”, säger Ulrich 

Boyer, styrelseordförande och tillträdande VD. 

 

Katarina Bonde tar tillfälligt över som styrelseordförande. Katarina har haft ledande 

positioner samt varit styrelseledamot i en rad internationella företag inom mjukvara, teknik 

och marknadsföring. 



 

Den strategi som bolagets styrelse antog tidigare i år ligger fast.  

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Ulrich Boyer, Styrelseordförande, tillträdande VD 

Tel 0708 - 22 66 18 

 

P-O Westerlund, avgående VD 

p-o.westerlund@nepa.com  

070 – 640 48 24  

 

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 

kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 08.00 CET. 

 

Om Nepa 

Med huvudkontor i Stockholm, med kontor i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA 

och Indien, hjälper vi några av världens mest ansedda varumärken i mer än 50 länder att 

optimera kundupplevelseinvesteringar och få mer effekt på deras marknadsföring och 

försäljning. Nepa har tilldelats DI:s Gasellpris sex gånger sedan 2011 för sin snabba 

organiska tillväxt. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016.  

 

Erik Penser Bank (tel: +46 8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se) är Nepas 

Certified Adviser. 


