PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 12 januari 2018

Tomas Carlsson lämnar rollen som vd och koncernchef på Sweco
Sweco AB (Sweco), (Nasdaq Stockholm, ticker SWECA och SWECB) meddelar i dag att
Tomas Carlsson efter fem år kommer att lämna rollen som vd och koncernchef på Sweco
för att bli ny koncernchef på NCC. Styrelsen har inlett processen med att utse en
efterträdare. Tomas kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden.
-

Under sina fem år på Sweco har Tomas lett utvecklingen från ett starkt nordiskt företag till
att bli det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa. Tomas har varit
avgörande i Swecos framgångsrika utveckling vilket har resulterat i betydande
aktieägarvärden. Jag har uppskattat att arbeta med Tomas och vill personligen tacka
honom för hans insatser. Jag vill också önska Tomas lycka till med sin framtida karriär på
NCC, säger Johan Nordström, styrelseordförande Sweco.

-

Efter fem fantastiska och föränderliga år känner jag att det är dags att gå vidare till nya
utmaningar. Sweco är starkare än någonsin och har vuxit från att vara ett ledande företag i
Norden till att bli det ledande företaget i Europa. Detta samtidigt som vi har uppnått en
signifikant förbättring av den underliggande verksamheten. Varje dag på det här unika
företaget har varit spännande och jag kommer att sakna alla fantastiska människor och
Swecos fantastisk kultur, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef, Sweco.

Styrelsen har inlett processen med att utse en efterträdare. Tomas Carlsson kommer att
fortsätta i rollen som vd och koncernchef under uppsägningstiden fram till juli 2018. Tomas
fortsätter i styrelsen fram till Årsstämman 2018.
För ytterligare information kontakta:

Johan Nordström, styrelseordförande, +46 70 940 70 82
Tomas Carlsson, vd och koncernchef, tomas.carlsson@sweco.se, +46 8 695 66 60
Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, lars.torstensson@sweco.se, +46 702 73 48 79
Johanna Nyman, tf presschef, johanna.nyman@sweco.se, +46 733 42 26 92

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi
erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år.
Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka
16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.
Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari
2018 kl 10.00 CET.

Telefon +46 8 695 60 00
Email info@sweco.se
www.swecogroup.com
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