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Jonas Dahlberg lämnar rollen som finanschef på Sweco 
 
Sweco AB (Sweco), (Nasdaq Stockholm, ticker SWECA och SWECB) meddelar i dag att 
Jonas Dahlberg efter nära elva år kommer att lämna rollen som finanschef på Sweco för 
att bli ny finanschef på Transcom WorldWide AB. Sweco har inlett processen med att 
utse en efterträdare. Jonas Dahlberg kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under 
uppsägningstiden. 
 
”Jonas har varit en del av Sweco sedan 2008 och lämnar ett bestående avtryck genom sitt 
viktiga bidrag i utformandet av vår tillväxtstrategi för att bli det ledande konsultföretaget inom 
teknik och arkitektur i Europa. Jag har uppskattat att arbeta med Jonas och vill personligen 
tacka honom för alla hans insatser. Dessutom vill jag önska Jonas lycka till med sin framtida 
karriär på Transcom WorldWide AB”, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef Sweco AB. 
 
”Jag har haft en fantastisk resa på Sweco och är mycket stolt över allt som vi har åstadkommit 
tillsammans. Bolaget har aldrig varit starkare än vad det är idag, varken operativt eller 
finansiellt. Jag kommer att sakna mina fantastiska kollegor på Sweco och den passion som de 
har för sitt arbete”, säger Jonas Dahlberg, finanschef Sweco AB. 
 
För ytterligare information, kontakta: 

Åsa Bergman, vd och koncernchef, 08-695 64 03 / 073-412 64 03  

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, 070-273 48 79 

Johnny Nylund, presschef, 073-773 51 89  

 

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 15 000 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 
16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, 
www.swecogroup.com. 

 

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl. 08:00. 

 


