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Muutos Caverionin johtoryhmässä ja Ruotsin divisioonajohdossa

Klas Tocklin (52), insinööri, on nimitetty 10.8.2016 alkaen Ruotsin divisioonan johtoon sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi (Executive Vice
President & CEO, Division Sweden). Hän raportoi tehtävässään väliaikaiselle konsernijohtajalle Sakari Toikkaselle.

Klas Tocklin on työskennellyt Caverionissa ja YIT:ssä johtotehtävissä vuodesta 2006, viimeisimpänä vastaten Caverionin Palveluiden
johtamisen kehittämisestä konsernitasolla (Vice President, Managed Services Business Development in the Group Business Development &
Marketing). Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johto- ja konsulttitehtävistä talotekniikan toimialalta ABB:llä, TAC Svenskalla ja EVR &
Wahlingsilla.

“Olen tyytyväinen, että Klas Tocklin ottaa johtaakseen Caverionin Ruotsin toiminnot. Hänellä on pitkä kokemus menestyksekkäästä
kiinteistötekniikan palveluiden ja projektien johtamisesta ja kehittämisestä erityisesti Ruotsissa. Toivotamme Klas Tocklinin lämpimästi
tervetulleeksi johtotiimiimme”, toteaa Caverionin väliaikainen konsernijohtaja Sakari Toikkanen.

Caverion Oyj:n konsernin johtoryhmän jäsen ja Ruotsin divisioonan johtaja Thomas Lundin jättää tehtävänsä Caverionissa välittömästi Ruotsin
divisioonan heikon taloudellisen kehityksen vuoksi. Thomas Lundin on toiminut tehtävässään marraskuusta 2014 lähtien.

Klas Tocklinin CV ja valokuva ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.caverion.fi/sijoittajat/hallinnointi/johtoryhma/klas-
tocklin

Lisätietoja: 

Sakari Toikkanen, väliaikainen konsernijohtaja, yhteys markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Alakuijalan kautta, puh. 040 8400 251,
paivi.alakuijala@caverion.com

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja
infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa.
Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja
kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä
elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12
toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi @CaverionSuomi
 

Tutustu tarinaamme: www.caverion.fi/Csaga #Csaga


