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Byte av ordförande, VD och koncernchef 
i Transtema 
 

 

Magnus Johansson, som i samband med gårdagens årsstämma avgick efter 25 år som VD, 
koncernchef och styrelseledamot, utsågs till ny styrelseordförande i Transtema Group AB (publ) 
(Transtema).  

Som kommunicerades i Transtemas pressmeddelande 4 mars 2022 har, som ersättare, Henning 
Sveder utsetts till ny VD och koncernchef. Henning är sedan 2019 Transtemas CFO och tillträdde sin 
nya roll i samband med årsstämman. 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. 

”En fantastisk möjlighet och inspirerande att få förtroendet att leda Transtema med mer än 1100 
anställda. Jag känner mig ödmjukt redo för denna utmaning.” säger Henning Sveder 

”Efter 25 år vid rodret som VD och koncernchef i Transtema har det blivit dags för mig att lämna 
över till min nuvarande CFO Henning Sveder, som tillträder i samband årsstämman den 5 maj. Efter 
att ha arbetat sida vid sida med Henning i dryga två år vet jag att Henning är rätt man för jobbet. 
Han tillför kompetens, energi och drivkraft för att ta Transtema till nästa nivå. Förutom att stötta 
Henning framöver, kommer jag att fokusera på arbetet som ordförande i styrelsen och koncernens 
fortsatta strategiska utveckling och tillväxt.”, säger Magnus Johansson, Styrelseordförande 
Transtema. 

Rekrytering av ny CFO har påbörjats och förväntas vara klar innan sommaren. Under perioden till 
dess att en ny CFO är på plats kommer Ulrika Björkman , idag Koncernredovisningschef Transtema 
Group, att vara interim-CFO.  

I samband med att Henning tillträder sin nya tjänst så etableras en ny ledningsgrupp i Transtema 
bestående av Magnus Eriksson (SVP Sales), Jens Boberg (CIO), Nina Jernemalm (CHRO), Sofia 
Hermansson (CMO) samt Per Swedberg (CSO). 

 

För mer information kontakta:  

Magnus Johansson, Styrelseordförande, 031-746 83 00  

Henning Sveder, CEO, 031-746 83 00 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 
maj 2022 kl. 14:30 CET. 
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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 tillhandahåller 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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