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Pressmeddelande 
Stockholm 2019-05-02 

Kati Rajala blir ny VD för Cabonline Finland 

Kati Rajala har utsetts till ny VD för Cabonline Finland från och med 1 juni. Kati Rajala har lång erfarenhet från 
ledande positioner inom Fazer och Snellman och kommer närmast från HKScan där hon var EVP Market Finland.  

– Kati Rajala erfarenheter som ledare i förändringsprocesser kommer att vara en stor tillgång för oss nu när vi 
fortsätter stärka vår position på den avreglerade taximarknaden i Finland – både i och utanför 
Helsingforsregionen, säger Peter Viinapuu, koncernchef Cabonline. Med 5 300 bilar är vi Nordens ledande 
taxiföretag och Finland är en strategiskt viktig marknad för oss.  

Kati Rajala efterträder Topi Simola som därmed lämnar Cabonline. 

– Jag ser fram mot uppdraget att ansvara för Cabonlines verksamhet i Finland, säger Kati Rajala. Jag kommer från 
en entreprenörsfamilj och jag tror att mina erfarenheter från konsumentföretag i förändring kommer väl till pass 
när vi nu ska utveckla Cabonline på en marknad som omvandlas snabbt. Det handlar framförallt om att förstärka 
våra varumärken och bli mer attraktiva för såväl våra kunder som för våra åkare och förare. 

 

För information: 
Peter Viinapuu, koncernchef tel +46 70 420 53 04 
 
 

 

 

 

 

 

 

Om Cabonline 
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och cirka 5 300 fordon i Sverige, Norge 
och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, 
Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva 
kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en 
gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer 
information se www.cabonline.com.  

http://www.cabonline.com/
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