
Transcom Holding AB (publ) utser ny Chief Financial Officer
Transcom Holding AB (publ) (”Transcom”), meddelade idag att Jonas Dahlberg utsetts till Chief Financial Officer, och ersätter Leif Mårtensson
från och med den första juli 2019.

– Jag vill tacka Leif för hans stora bidrag under Transcoms transformationsarbete. Han har varit avgörande för att starta vårt program för
värdeskapande och har lagt grunden för framtida tillväxt med den framgångsrika obligationsemissionen under 2018, samt den finansiella
integrationen av våra senaste förvärv. Jag är glad att vi nu kan välkomna Jonas som ny CFO till Transcom-familjen. Med hans bakgrund inom
tjänstesektorn och hans imponerande erfarenhet av transformations- och förvärvsprojekt kommer han att kunna stödja vår nästa
utvecklingsfas, och säkerställa framtida tillväxt i nya branscher och geografier, säger Michael Weinreich, President & CEO, Transcom.

– Transcom har en ambitiös plan för att öka lönsamheten och den organiska tillväxten. E-handelssektorn är ett av de områden där det finns
stor potential för tillväxt. Dessutom finns det goda möjligheter att skapa värde genom förvärv. Jag är exalterad över möjligheten att kunna bidra
till Transcoms fortsatta resa, sager Jonas Dahlberg.

Jonas Dahlberg är idag CFO för Sweco-koncernen. Han har tidigare varit Affärsområdeschef för Sweco Ryssland och
affärsutvecklingsansvarig för Swecokoncernen. Innan Jonas började på Sweco år 2008 så var han Associate Principal på McKinsey &
Company. Jonas är civilingenjör och civilekonom.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Michael Weinreich, President & CEO Transcom

Telefon 070 776 80 33

Epost: michael.weinreich@transcom.com

Helene Ruda, Head of Group communications

Telefon 070 311 7560

Epost : helene.ruda@transcom.com

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och
påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 50 anläggningar i 21 länder, som levererar tjänster
på 33 språk till kunder i olika branscher.

 

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl.8 CET.


