
Sture Nilsson tillträder som ny VD för
ByggPartner
Sture Nilsson tillträder den 17 maj som ny vd för byggentreprenören ByggPartner. Hans
fokus blir fortsatt lönsam tillväxt, baserad på hållbar utveckling.

ByggPartners nye vd och koncernchef Sture Nilsson tillträder idag, den 17 maj 2021. Han kommer
närmast från VD-rollen i den Stockholmsbaserade byggentreprenören Zengun och var dessförinnan
regionchef för Veidekke Bygg Stockholm.
Sture Nilsson efterträder Fredrik Leo, som kommer att vara kvar i bolaget som marknadschef.

- Jag välkomnar Sture till ByggPartner och ser fram emot att han, med sin erfarenhet av att leda bygg-
och tillväxtbolag, nu tillsammans med ledningen tar ByggPartner till nästa nivå, säger Tore Hallersbo,
företagets ordförande. Samtidigt vill jag passa på att tacka Fredrik Leo för en förtjänstfull insats att leda
ByggPartner till dagens starka position. Vi är därför glada att Fredrik är kvar i en ny viktig roll inom
bolaget.

ByggPartner är en renodlad byggentreprenör som kombinerar tillväxt med sunda värderingar och hög
ambitionsnivå kring hållbarhet, något som lockade Sture Nilsson till företaget.
- Min första känsla är att det finns en familjär och jordnära känsla i ByggPartner, kombinerat med en
stark drivkraft mot utveckling och tillväxt, vilket jag verkligen uppskattar. Min ambition är att företaget
ska fortsätta växa med sin sunda kultur intakt, säger Sture Nilsson.

Kontakt:
Tore Hallersbo, styrelseordförande ByggPartner
mobil: 070-388 01 01
e-mail: tore@hallersbo.se

Sture Nilsson, vd, ByggPartner
mobil: 070-580 04 15
e-mail: sture.nilsson@byggpartner.se

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och
Stockholm. I Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen och i övriga geografier
siktar vi på fortsatt expansion. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och
fallskydd och finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm,
Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare. År 2020 omsatte vi cirka 1,9
miljarder kronor och hade en rörelsemarginal på 3,7%. ByggPartner är noterat på Nasdaq First
North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd
Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.
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