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Ericsson utser Scott Dresser till chefsjurist 
• Tillträder rollen den 21 mars 2022 

• Medlem i Ericssons koncernledning och rapporterar till koncernchefen 

Ericsson (NASDAQ: ERIC) meddelar idag att Scott Dresser har utsetts till Senior Vice President,  

chefsjurist och chef för koncernfunktionen Legal Affairs & Compliance, samt medlem i 

koncernledningen. Scott kommer att börja på Ericsson den 21 mars 2022 och kommer att vara 

baserad i USA. Scott ersätter Xavier Dedullen. 

Ericssons VD och koncernchef Börje Ekholm säger: "Jag hälsar Scott varmt välkommen till 

Ericsson. Han bidrar med en stor global erfarenhet som sträcker sig över hela vår sektor och även 

utanför den. Scott tillträder vid en viktig tidpunkt och kommer att spela en betydande roll i 

samarbetet med mig, vår styrelse och resten av vårt team när vi fortsätter att växa och stärka 

företaget. Vi kräver att vår verksamhet bedrivs ansvarsfullt och med integritet i hela värdekedjan. 

Scotts erfarenhet av att driva positiv förändring kommer att vara ovärderlig när Ericsson 

expanderar sin verksamhet och fortsätter sin kulturella omvandling och förbättrar sin styrning, 

regelefterlevnad och kontroller."   

Scott Dresser kommenterar utnämningen: "Ericsson är en global ledare som spelar en viktig roll 

för att främja framtidens kommunikation. Jag är glad över att få komma till Ericsson och ser fram 

emot att arbeta med Börje och hela organisationen för att genomföra strategin och samtidigt 

fokusera på att arbeta med högsta möjliga standarder för bolagsstyrning och regelefterlevnad." 

Dresser har en juridisk karriär som sträcker sig över mer än tre decennier och kommer till Ericsson 

från Veon, där han i åtta år har arbetat som företagets chefsjurist. Innan han började på Veon 

hade Scott ledande befattningar på Virgin Media, White Mountains Capital och Conservation 

International. Han började sin karriär i New York i privat verksamhet på advokatbyråerna Lord 

Day & Lord och Morgan Lewis där han specialiserade sig på bolagsrätt, bolagsstyrning samt 

fusioner och förvärv. Scott är amerikansk medborgare.  

Xavier Dedullen utsågs till chefsjurist och styrelsens sekreterare i april 2018 och har spelat en 

viktig roll under vändningen av företagets verksamhet och hjälpt till att skapa en tydligare 

organisation för de juridiska funktionerna, regelefterlevnaden och internutredning. Han kommer 

att lämna sin roll den 20 mars 2022 men stannar kvar på Ericsson under en övergångsperiod.  

Börje Ekholm fortsätter: "Jag vill uppriktigt tacka Xavier för hans engagemang och stöd under de 

senaste fyra åren. Under hans tid har vi tagit viktiga steg inom flera strategiska områden, 

inklusive vårt program för regelefterlevnad. Jag önskar honom stor lycka till i framtida 

åtaganden." 
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INFORMATION TILL REDAKTIONEN: 

FÖLJ OSS: 

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här. 

Prenumerara på Ericssons bloggar här 

https://www.twitter.com/ericsson 

https://www.facebook.com/ericsson 

https://www.linkedin.com/company/ericsson 

 

YTTERLIGARE INFORMATION: 

Ericsson Newsroom 

media.relations@ericsson.com (+46 10 719 69 92) 

investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00) 

OM ERICSSON 

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet 

av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, 

Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att 

digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons 

investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan 

med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm 

och Nasdaq New York. www.ericsson.com 
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