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Pressmeddelande 

 
Stockholm, den 20 januari 2021 
 
 

Christian Cederholm utsedd till chef för Patricia 
Industries 

Christian Cederholm, idag co-head för Patricia Industries, har utsetts till chef för 
Patricia Industries. Noah Walley, idag också co-head för Patricia Industries, 
kommer att delvis gå i pension men också kliva in i en roll som Senior Advisor till 
Patricia Industries och Investor.  
 
“Vi bildade Patricia Industries för sex år sedan för att öka takten i våra 
ansträngningar att utveckla våra helägda dotterbolag. Under Christians och Noahs 
gemensamma ledning sedan 2017, har Patricia Industries investerat i tre nya 
plattformsbolag utöver flera tilläggsinvesteringar inom de existerande 
dotterföretagen i Norden och Nordamerika. Jag är glad att Christian med sin 
energi, ledarskap och starka affärsmannaskap har tackat ja till att leda Patricia 
Industries. Jag vill också tacka Noah för hans långa engagemang för Investor och 
Patricia Industries. Han har verkligen tjänat oss på ett utmärkt sätt och haft en 
avgörande roll i att skapa långsiktigt värde. Jag ser mycket fram emot att fortsätta 
arbeta tillsammans med honom i hans nya roll som Senior Advisor,” säger Marcus 
Wallenberg, Patricia Industries ordförande och vice-ordförande i Investor AB. 
 
“Jag har haft det stora nöjet att arbeta tillsammans med Christian i närmare 20 år 
och vet att han kommer att fortsätta att göra ett utmärkt jobb som chef för Patricia 
Industries, ett av våra tre affärsområden,” säger Johan Forssell, Investors 
koncernchef och VD.  
 
Thomas Kidane har utsetts till chef för Patricia Industries Norden och Yuriy 
Prilutskiy till chef för Patricia Industries Nordamerika.  
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“Jag har verkligen uppskattat att arbeta tillsammans med Noah och jag är hedrad 
över förtroendet att få leda Patricia Industries. Tillsammans med Thomas, Yuriy 
och hela Patricia Industries- och Investor-teamet, kommer vi att fortsätta att 
oförtrutet arbeta för att vara ett riktigt bra hem för riktigt bra bolag och att investera 
i människor och teknologi för att bygga starka hållbara bolag,” säger Christian 
Cederholm. 
 
Utnämningarna träder i kraft under det första kvartalet 2021. 
 
 
Om Patricia Industries 
Patricia Industries är en långsiktig ägare som investerar i företag och arbetar för att 
varje företag ska uppnå sin fulla potential. Patricia Industries är en enhet inom 
investmentbolaget Investor AB, vars huvudägare är Wallenbergstiftelserna. 
 
 
För ytterligare information: 
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet 
0705 50 35 00 
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com 
 
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig 
0735 24 21 30 
magnus.dalhammar@investorab.com 
 
 
Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com. 
 
Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av 
högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom 
styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi 
för att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav 
inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB. 
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