
 

Nobina AB Telefon: +46 8 410 650 00 Org nr. 556576-4569 
Armégatan 38 www.nobina.com Styrelsens säte: Stockholm 
Box 6071, 171 06 SOLNA   
 

Pressmeddelande 2023-02-06 

Patrik Sjölund utses till ny CFO i Nobina 
Nobina har utsett Patrik Sjölund till ny ekonomidirektör (CFO) i Nobina AB. Patrik 
tog över som ekonomidirektör i en interimslösning i november 2022 och från och 
med 6 februari tillträder Patrik formellt rollen som ordinarie CFO. 

Patrik kommer fortsatt att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef 
Henrik Dagnäs. Han har en fil. kand. i ekonomi från Gävle högskola och tidigare 
erfarenhet som CFO från flertalet branscher såsom tillverkning och industri, installation, 
telecom, olja och transporter med tyngdpunkt på internationella roller och komplexa 
miljöer. 
− Efter en ordentlig rekryteringsprocess med flera kompetenta kandidater har jag nu 
glädjen att meddela att Patrik Sjölund övergår från interim till ordinarie CFO hos Nobina. 
Detta är en viktig rekrytering för Nobina när vi nu ställer om bolaget från tidigare 
börsnoterad till privat bolag med ny ägarstruktur. Vi är också i en tid med en utmanande 
konjunktur och en omvärld som sätter nya förväntningar på Nobina. Patrik har alla de 
verktyg och erfarenheter som krävs för att tillsammans med våra medarbetare inom 
finans utveckla vårt bolag in i framtiden, säger Henrik Dagnäs, vd och koncernchef på 
Nobina. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 

Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 13 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje 
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och 
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-
givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, 
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring. 

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2021/2022 närmare 13 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket 
Samtrans Göteborgs Buss, Telepass respektive Ørslev. 

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com  
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