PRESSMEDDELANDE 20 SEPTEMBER 2021

Anette Billing ny VD och koncernchef för
B3 Consulting Group AB
Anette Billing har utsetts till ny VD och koncernchef för B3 Consulting Group AB (publ).
Anette Billing har lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner inom
IT-konsultbranschen och kommer närmast från Cybercom.

-

Anette Billing är en erfaren ledare med djup branschkunskap och lång erfarenhet från ITkonsulting. Därutöver har hon ett starkt driv och erfarenhet av att skapa tillväxt och
resultat, vilket kommer att vara viktiga tillgångar för B3s fortsatta utveckling. Anette
Billing har även god vana av att jobba med kulturfrågor och ledarutveckling, områden
som är centrala för att stärka och bevara kulturen vi har inom B3. Vi ser fram emot att få
välkomna Anette som ny VD, säger Sverre Bjerkeli, styrelseordförande för B3 Consulting
Group.

Anette Billing har en examen i systemvetenskap från Umeå universitet och har arbetat inom ITkonsultbranschen hela sitt yrkesliv i ett flertal ledande positioner. Hon har god erfarenhet av
förändringsledning, att arbeta inom entreprenörsdrivna bolag samt att skapa goda resultat i flera
verksamheter, senast inom Cybercom Stockholm. Tidigare har Anette även haft ledande
befattningar inom Sogeti, Atea och CGI.

-

B3 är ett professionellt bolag med en spännande verksamhet, sunda värderingar och stor
potential. Jag ser mycket fram emot att få tillträda som VD för B3 Consulting Group och
att lära känna både verksamheten och medarbetarna närmare, säger Anette Billing.

Anette Billing förväntas tillträda tjänsten senast den 1 april 2022. Nuvarande VD och koncernchef,
tillika grundare av B3, Sven Uthorn kvarstår till dess.

För ytterligare information, kontakta
Sverre Bjerkeli, styrelseordförande B3 Consulting Group, mobilnummer +47 928 38 072

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 september 2021, kl 08:30.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 630 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att
skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en
företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i
Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020
uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping,
Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på
www.b3.se

