Pressmeddelande 10 januari 2019

Petri Auno har utsetts till ny vd för
Nobina Finland
Petri Auno har utsetts till ny vd för Nobina Finland och till medlem i Nobinas
koncernledning. Han är i dag senior vice president i VR Group.
Petri Auno tillträder senast den 18 juni 2019. Han efterträder Tom Ward som gick i
pension vid årsskiftet. Jan Bosaeus, vice koncernchef för Nobina AB, är tillförordnad vd
till dess att Petri Auno tillträder.
– Det är mycket glädjande att vi nu får Petri Auno som vd för Nobina Finland. Hans
djupa förståelse för kollektivtrafiken och hans långa erfarenhet av ledarskap kommer att
vara värdefullt för vårt finska bolag och för hela koncernen, säger Magnus Rosén,
koncernchef och vd för Nobina.
Petri Auno har arbetat nästan 20 år inom det finska kollektivtrafik- och logistikbolaget
VR Group, i olika chefsbefattningar. De senaste sex åren har han varit medlem i VR
Groups ledningsgrupp, med ansvar lok, lokförare och den operationella tågtrafiken. VR
Group är helägt av den finska staten och verksamma inom kollektivtrafik och logistik.
– Jag är mycket glad och stolt över att bli vd i Nobina Finland. Nobina har en
marknadsledande position i Norden och kollektivtrafiken är avgörande för
samhällsutvecklingen. I den här rollen vill jag bidra till att fortsätta utveckla
kollektivtrafiken, tillsammans med Nobina Finlands kvalificerade och engagerade
medarbetare, säger Petri Auno.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Erixon, Kommunikationschef Nobina, +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.
Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden.

Bolaget omsätter drygt 9 miljarder SEK (2017/18), har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna,
Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Nobina AB
Armégatan 38, Box 6071, 171 06 Solna
Telefon: +46 8 410 650 00, Fax: +46 8 272 303

www.nobina.com

Org nr. 556576-4569, Styrelsens säte: Stockholm

