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Transtema genomför förändringar i 
ledningen  
  

 

Transtema Group AB:s (publ) (Transtema eller Bolaget) styrelse har beslutat att utse 
Henning Sveder till ny VD och koncernchef. Henning är för närvarande CFO på 
Transtema. Bolagets större aktieägare kommer att rekommendera valberedningen att 
Magnus Johansson, efter 25 år som VD, koncernchef och styrelseledamot, föreslås till 
val som ny styrelseordförande efter Göran Nordlund som i fullt samförstånd lämnar 
styrelsen efter åtta år som dess ordförande.  

Henning Sveder är sedan 2019 Transtemas CFO och tillträder sin nya roll i samband med 
årsstämman den 5 maj 2022. Henning har mer än tjugo års erfarenhet från seniora ekonomi- och 
chefstjänster inom flera olika branscher, varav flera år utomlands. Henning har stor erfarenhet från 
internationell miljö samt att driva företagsförvärv vilket passar väl in i Transtemas strategi. 

Transtemas grundare, och sedan 25 år VD och Koncernchef, Magnus Johansson kvarstannar i sin 
nuvarande roll till den 5 maj 2022 och Bolagets större aktieägare kommer att rekommendera 
valberedningen att föreslå honom till ny styrelseordförande vid årsstämman. Magnus kommer även 
att kvarstå och stötta VD i olika projekt under en övergångsperiod. Magnus Johansson är 
Transtemas största ägare och ser fortsatt långsiktigt på sitt ägarskap.   

”En fantastisk möjlighet och inspirerande att få förtroendet att leda Transtema med mer än 1100 
anställda och känner mig ödmjukt redo för denna utmaning. Att Magnus fortsatt kommer att finnas 
till mitt förfogande är såklart ytterligare en styrka.” säger Henning Sveder 

”Efter 25 år som VD ser jag fram emot att leda arbetet i styrelsen med Transtemas fortsatta 
utveckling och expansion.  Jag är stolt över den utveckling vi sett i Transtema under mina år som 
VD. Efter två års nära samarbete med Henning är jag övertygad om att han kommer att bli en 
utmärkt VD och koncernchef för Transtema och är rätt person att kunna leverera på Bolagets 
nuvarande strategi.” säger Magnus Johansson 

”Efter 8 år som styrelseordförande är det dags för mig att kliva av. Vi har gjort en fantastisk resa 
med Transtema, från ett litet lokalt bolag till en marknadsledande nordisk aktör, noterat på 
Stockholmsbörsen med en pro-forma omsättning över två miljarder kronor. Jag är fortsatt 
långsiktig storägare i bolaget och har fullt förtroende för att Magnus och Henning, tillsammans med 
övriga styrelsen och ledning, kommer fortsätta Transtemas positiva utveckling.” säger Göran 
Nordlund 
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Rekrytering av ny CFO kommer att påbörjas omedelbart. Valberedningens arbete pågår. Förslag till 
styrelsens sammansättning i sin helhet presenteras i enlighet med tidigare publicerad tidplan. 

För mer information kontakta:  

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00  

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00 

 

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 4 mars 2022 kl 14:30 CET.  

 

Om Transtema 

Transtema är ett av Sveriges ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av 
kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, 
kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandhåller också nätverksutrustning, tjänster och 
produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997.  

Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2021 var 1 690 Mkr (1 405). Antal anställda i 
koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker 
TRANS.  
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