
 

 
 
 
Pressmeddelande 22 april 2021 (08:00 CET) 
 

Robin Boheman ny vd för Instalco 
 
Robin Boheman, CFO i Instalco, har utsetts till ny verkställande direktör för bolaget. Robin 
tillträder positionen den 1 september 2021. 
 
Robin Boheman var en av de allra första anställda i Instalco efter vd Per Sjöstrand och har varit 
en del av koncernledningen sedan starten. Robin arbetade 2014-2019 som förvärvs- och 
affärsutvecklingschef och utsågs 2019 till CFO för koncernen. Han har tidigare erfarenhet inom 
strategiutveckling hos börsnoterade bolag och som konsult. Han har en magisterexamen i 
redovisning och finansiering från Uppsala universitet. 
 
-Robin Boheman har sedan han anställdes arbetat tätt ihop med Per Sjöstrand. Styrelsen är 
mycket glad att Robin accepterat att ta över rollen som vd efter Per. Hans erfarenheter från 
koncernens förvärvsarbete och ekonomifunktion gör honom till en utmärkt efterträdare. Med 
Robin som ny vd säkerställer vi kontinuitet för Instalco, säger Olof Ehrlén, styrelseordförande för 
Instalco. 
 
Robin Boheman tillträder som vd den 1 september 2021. Rekryteringsprocessen för en ny CFO 
kommer att inledas omgående. 
 
-Jag har varit med i utvecklingen av Instalco från att vi startade bolaget och har levt med det natt 
och dag sedan dess. Jag är mycket glad att i höst få axla vd-rollen efter Per och jag kommer att 
fortsätta att driva Instalcoandan vidare, säger Robin Boheman. 
 
Valberedningen i Instalco har tidigare meddelat att den kommer att föreslå att årsstämman 2021 
väljer Instalcos vd Per Sjöstrand till ny styrelseordförande från den dagen då en ny vd tillträder 
sin tjänst. Fram till den tidpunkt då Per Sjöstrand tar över ordföranderollen har valberedningen 
föreslagit omval av nuvarande styrelseordförande Olof Ehrlén. 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information: 
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig Instalco 
Tel 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se 
 
 
 
Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi 
utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och 
Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 90-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco 
är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se 
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