Pressmeddelande 16 mars 2020

Nobina genomför justeringar i
koncernledningen
Med anledning av att vice koncernchef Jan Bosaeus går i pension den 1 april så
genomförs samtidigt några mindre justeringar i koncernledningen.
Arbetsuppgifterna kommer fördelas inom befintlig koncernledning.
Efter 18 år på Nobina har Jan Bosaeus beslutat sig för att gå i pension. Bosaeus har
under sina år på Nobina innehaft flera ledande befattningar i bolaget, bland annat som
vd i Nobina Sverige och sedan september 2018 rollen som vice koncernchef.
− Jan Bosaeus har under sina år på Nobina varit en viktig del av det som idag är Nobina
och de starka värderingar som genomsyrar bolaget. Under sina 16 år som vd för Nobina
Sverige, utvecklades bolaget till den ledande och trovärdiga aktören på
kollektivtrafikmarknaden som Nobina idag är känt som. Ett stort tack och lycka till med
en välförtjänt pension, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd på Nobina.
Samtliga arbetsuppgifter kommer att fördelas inom befintlig koncernledning och
förändringarna träder i kraft den 1 april.
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. Nobina tillhandahåller
även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter
drygt 10 miljarder SEK (2018/19), har 11 600 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer
information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com.
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