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Helene Willberg ansættes som adm. direktør og indgår i den fælles ledelse af A&M’s nordiske
aktiviteter med henblik på yderligere styrkelse af virksomhedens tilstedeværelse i regionen 
Helene Willberg ansættes som adm. direktør og indgår i den fælles ledelse af A&M’s nordiske aktiviteter med henblik på yderligere styrkelse
af virksomhedens tilstedeværelse i regionen 

Stockholm – 6. september 2017 – Alvarez & Marsal (A&M) – verdensførende inden for virksomhedsrådgivning – har annonceret, at Helene
Willberg er ansat som adm. direktør med base i Stockholm. Helene Willbergs tilkomst er en del af virksomhedens udvidelsesstrategi for de
nordiske lande og retter sig mod markedets efterspørgsel efter uafhængige professionelle servicetilbud i et europæisk miljø med skiftende
lovgivningsmæssige krav.  

Helene Willberg og Christer Wiberg, der er adm. direktør i A&M med base i Stockholm, vil fungere som sidestillede direktører for A&M’s
aktiviteter i de nordiske lande. 

Helene Willberg, der er anerkendt som en førende rådgiver i transaktionsrådgivning, rådgiver klienter om komplekse børsintroduktioner samt
projekter vedrørende fusioner og opkøb. Hun rådgiver internationale virksomheder om god virksomhedsledelse samt spørgsmål om
værdiskabelse og samarbejder med private kapitalfonde om due transaction diligence.  

 

Hendes ansættelse øger A&M’s vifte af serviceydelser og styrker virksomhedens evne til at håndtere komplekse udfordringer for klienter i de
nordiske lande og Europa.  

Antonio "Tony" Alvarez III, direktør og chef for A&M’s europæiske aktiviteter, udtalte: “Som vi har oplevet det i Storbritannien og Europa, og i
øget grad i de nordiske lande, udgør A&M’s platform et uafhængigt og attraktivt alternativ for både virksomheder og professionelle. Vores
europæiske aktiviteter er vokset med over 30 % i de sidste to år. Helenes ansættelse konsoliderer A&M’s stilling med hensyn til at tilføre værdi
til klienter, der efterspørger ikke-revisionsmæssige serviceydelser og levering af konfliktfrie løsninger.” 

Helene Willberg har i betragteligt omfang arbejdet med at skabe transformation for virksomheder i flere sektorer, inkl. forbrugsvarer,
produktion, logistik, fast ejendom samt procesindustrien. Hun har også været partner med ansvar for revision af børsnoterede virksomheder.  

Før hun kom til A&M, bestred Helene Willberg flere seniorstillinger hos KPMG, inkl. stillingen som adm. direktør for Sverige og leder af KPMG’s
ydelser vedrørende finansiel rådgivning. Helene Willberg har en mastergrad i business administration (MBA) fra handelshøjskolen i
Stockholm.   

Paul Aversano, adm. direktør og chef for globale aktiviteter i A&M’s transaktionsrådgivningsgruppe, sagde: “Helenes tilkomst til vores nordiske
team understøtter vores udvidelsesstrategi i regionen og styrker vores evne til at levere en integreret diligence tilgang globalt. Helenes
indgående kendskab til transaktioner og engagement i at skabe størst mulig værdi for klienter passer perfekt ind i vores arv og kultur med
hensyn til at drive forandring.” 

Christer Wiberg sagde: “Der er en enorm efterspørgsel på det lokale marked efter professionelle og tilbud, der er frie for revisionsmæssige
konflikter. Helenes ry i regionen kombineret med hendes forståelse af lokale markedsspørgsmål og globale udfordringer forstærker vores
klientløsninger og øger vores tilstedeværelse i de nordiske lande yderligere.”
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Om Alvarez & Marsal

Virksomheder, investorer og regeringer rundt om i verden søger til Alvarez & Marsal (A&M), når gængse løsninger ikke er tilstrækkelige til at
aktivere forandring og opnå resultater.

A&M, der har været en ikke-børsnoteret virksomhed siden 1983, er en verdensførende virksomhed inden for professionelle tjenesteydelser og
leverer forbedringer i virksomheders ydelse, turnaround ledelse og rådgivning til virksomheder, der ønsker at transformere driften, øge
væksten og fremskynde resultater gennem beslutsom handling. Vores seniorrådgivere er erfarne specialister, konsulenter i verdensklasse og
brancheveteraner, som bruger virksomhedens erfaringer med omstrukturering til at hjælpe ledere med at transformere forandring til et
strategisk forretningsaktiv og frigøre værdi på alle trin. A&M råder nu over 300 rådgivere, der betjener større kapitalfonde og multinationale



strategisk forretningsaktiv og frigøre værdi på alle trin. A&M råder nu over 300 rådgivere, der betjener større kapitalfonde og multinationale
koncerner i Europa. Det er en stigning fra ca. 30 personer for fem år siden.

Besøg os på alvarezandmarsal.com, når handling er afgørende.

Følg A&M på LinkedIn, Twitter og Facebook.


