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Olle Backman ny CEO för Vitec Software Group AB, Lars Stenlund 

föreslås som ny ordförande 

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har utsett Olle Backman till ny CEO och 
koncernchef. Olle Backman har varit CFO i Vitec sedan juni 2019 och innan det var 
han CEO för elteknikbolaget Eitech AB med drygt 1 000 medarbetare i Sverige. Han 
tillträder som CEO den 29 april. Valberedningen föreslår omval av samtliga 
ledamöter samt nyval av Lars Stenlund som också föreslås till ny 
styrelseordförande. 

”Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtiden är god och vår affärsmodell har visat sig vara 

hållbar. Det känns som en lämplig tidpunkt för ett skifte och jag är glad över att kunna presentera Olle 

Backman som ny CEO och koncernchef. Olle har en gedigen bakgrund och har under sin tid på Vitec, 

förutom sin roll som CFO, även varit central i vårt förvärvsarbete. Samtidigt vill jag även passa på att 

tacka Lars Stenlund för 36 framgångsrika år som CEO. Det har varit en fantastisk resa. Sedan Lars 

var med och grundade Vitec har bolaget gått från en liten universitetsavknoppning i Umeå till ett av 

Nordens främsta programvarubolag med närmare 1 000 medarbetare, verksamma i 4 länder på 30 

orter, säger styrelsens nuvarande ordförande Crister Stjernfelt.” 

 

”Jag känner mig trygg i att lämna över Vd-rollen till Olle som är en erfaren och omvittnat duktig 

ledare, väl grundad i våra värderingar och vår företagskultur. Jag ser fram emot att från en ny position 

fortsätta att bidra till Vitecs fortsatta utveckling, säger Lars Stenlund.” 

 

”Jag känner mig både hedrad och ödmjuk inför uppgiften att ta över efter Lars, som jag har haft 

förmånen att arbeta nära. Jag ser fram emot att, tillsammans med alla duktiga medarbetare, driva 

Vitec framåt med det långsiktiga perspektiv som alltid gått som en röd tråd genom hela bolaget, säger 

Olle Backman.”  

 

Rekryteringsarbetet för att hitta en efterträdare till Olle Backman som CFO påbörjas omedelbart. 

 

För mer information, kontakta 

Crister Stjernfelt, cstjernfelt@gmail.com, +46-733-980004 

Lars Stenlund, lars.stenlund@vitecsoftware.com, +46-70-659 49 39 

Olle Backman, olle.backman@vitecsoftware.com, +46-70-632 89 93 

Patrik Fransson, patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46-76-942 85 97 

Disclaimer 

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 15 mars 

2021 kl. 08:30. 

 

Om Vitec 
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram 
för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. 
Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens 
lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 950 
medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och 
omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.  
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