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VD-rollerna för TRATON GROUP och Scania slås ihop, Christian 
Levin utses att leda koncernen  
 
Från 1 oktober kommer Christian Levin att ha en förändrad roll som är en 
hopslagning av hans nuvarande tjänst som VD och koncernchef för Scania, 
med rollen som VD och koncernchef för TRATON GROUP.    
 
TRATONs VD Matthias Gründler och CFO Christian Schulz kommer att lämna 
bolaget 30 September, 2021. Samtidigt utses Scanias VD Christian Levin till VD för 
TRATON SE från 1 oktober, 2021. Annette Danielski, chef för Corporate Finance på 
TRATON SE blir ny CFO från samma datum.  
 
– Det är en ära att utses till VD för TRATON samtidigt som jag fortsätter som VD för 
Scania. När jag blickar framåt kommer fokus att vara på att transformera 
verksamheten i nya teknikområden och nya geografier, samtidigt som vi drar nytta av 
synergier genom modularisering och skalbarhet, säger Christian Levin, tillträdande 
VD, TRATON GROUP och VD och koncernchef, Scania. 
 
Levin fortsätter:  
– Utvecklingen av TRATON GROUP fortsätter och bygger på den strategi som 
nuvarande ledningsgrupp har satt och där vi nu lägger in en ny växel. Strategin 
inkluderar ett starkare fokus på hållbarhet, inte minst genom e-mobility, digitalisering 
och uppkoppling; fortsatt integration av Navistar och tillväxt på den nordamerikanska 
marknaden, samt fortsatta investeringar i Kina de kommande åren. Denna förändring 
kommer att bestå av flera steg över tid och innan årets slut kommer en plan att 
presenteras.  
 
På detta steg i TRATONs resa kommer styrkan, kompetensen och affärslogiken från 
de olika varumärkena i gruppen – MAN, Navistar, Scania and Volkswagen Caminões 
e Ônibus – att nyttjas till fullo.  
 
– Vi lyckades implementera Global Champion-strategin snabbare än väntat. Detta 
betyder att TRATON nu har ett stabilt internationellt fäste. Uppgiften nu är att leda 
TRATON in i en hållbar framtid bortom konventionella affärsmodeller och tankesätt. 
Med Christian Levin vid rodret kommer TRATON GROUP nu att kunna dra än större 
nytta av dess ledande varumärke Scania. Christian Levin är helt rätt person för 
uppdraget och jag önskar honom och hela TRATON-laget all framgång, säger 
Matthias Gründler, VD TRATON GROUP. 
 
– Jag vill uttryckligen tacka Matthias Gründler och Christian Schulz å hela styrelsens 
vägnar för deras arbete och den framgång de åstadkommit för koncernen. Båda har 
drivit igenom Global Champion-strategin och därigenom nått stora milstolpar för 
TRATON GROUP på en kort tid. Jag ser Christian Levin som en stark ledare för 
koncernens nästa kapitel och han har mitt fulla stöd att leda resan mot bättre 
lönsamhet och tillväxt. Christian Levin och Annette Danielski kommer att  
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implementera den gemensamt utvecklade TRATON-strategin, säger Hans Dieter 
Pötsch, Styrelseordförande, TRATON.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Karin Hallstan, Presschef 
Tel: 076 842 81 04  
E-mail: karin.hallstan@scania.com 
 
 
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 
200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer 
än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är 
idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är 
huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala 
produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information 
besök: www.scania.com. 
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