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Nobina genomför förändringar i 
koncernledningen 
Nobina utser Jan Bosaeus till vice koncernchef i Nobina AB och utser samtidigt 
Henrik Dagnäs till ny vd för Nobina Sverige AB och medlem av 
koncernledningen. Genom förändringen kommer Jans långa erfarenhet och 
kunskap kunna bidra till hela koncernens utveckling och verksamhet på samtliga 
marknader. Detta samtidigt som Henrik kan fortsätta att driva förändring och 
affärsutveckling på den svenska kollektivtrafikmarknaden med sin unika och 
breda kunskap. 

– Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Jan Bosaeus till sin nya roll som vice 
koncernchef för Nobina. Jan har under sina 16 år som vd för Nobina Sverige utvecklat 
bolaget till den ledande och trovärdiga aktör på kollektivtrafikmarknaden som Nobina i 
dag är känt som. Med den nya rollen kan vi nu som koncern lyfta detta en nivå till och 
säkerställa kunskapsöverföring och en ytterligare hävstång för oss som koncern på den 
nordiska marknaden, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd på Nobina. 

– Samtidigt tar Henrik Dagnäs med sig en unik och bred erfarenhet till sin roll som vd på 
Nobina Sverige, från såväl Nobina som den svenska kollektivtrafikbranschen. Där 
Henrik innehaft en rad olika roller och nu senast som vice vd och marknadsdirektör för 
Nobina Sverige. I den snabba teknikförändring och betydelse som kollektivtrafiken har 
för samhället så tillför Henrik viktiga perspektiv till koncernledningen och jag är mycket 
nöjd med att han nu är en del av den, fortsätter Magnus Rosén. 

Både Jan Bosaeus respektive Henrik Dagnäs tillträder sina nya roller den 3 september. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

David Erixon, Kommunikationschef, +46 72 - 967 02 84 

Om Nobina  
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis 
avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik 
med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina 
branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag 
ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter 
genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget omsätter över 
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9 miljarder SEK (2017/18) och har dryga 11 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För 
mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com  
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