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ZURICH,  SCHWEIZ , 12 AUGUSTI 2019  

ABB utser Björn Rosengren till ny VD 
och koncernchef 
 

ABB:s styrelse har enhälligt utnämnt Björn Rosengren till VD och koncernchef. Han ansluter till ABB den 1 

februari 2020 och efterträder VD, Peter Voser, i rollen som koncernchef den 1 mars 2020. Peter Voser 

kommer då att återgå till sin position som enbart styrelseordförande. 

Björn Rosengren (60), svensk medborgare, är en mycket erfaren, internationell affärsman och ledare av 

industribolag. Han har varit VD för Sandvik, en högteknologisk global industrikoncern, sedan 2015. 

Under denna period har han varit ansvarig i det framgångsrika genomförandet av en decentraliserad 

struktur och förbättrat både lönsamheten och Sandviks finansiella styrka. Dessförinnan var han VD för 

Wärtsilä Corporation, som tillverkar och servar energisystem och annan utrustning för marin- och 

energimarknaderna (2011 - 2015) och tillbringade tretton år (1998 - 2011) i ett antal olika ledande 

positioner inom Atlas Copco, en världsledande tillverkare av hållbara produktivitetslösningar.  

”Styrelsen är glad över att Björn Rosengren kommer att leda ABB. Björn har en erkänd meritlista av 

värdeskapande, och just de ledaregenskaper som ABB behöver under nästa steg av sin transformering”, 

säger ABB:s ordförande och nuvarande VD, Peter Voser. ”Efter en noggrann rekryteringsprocess är 

styrelsen övertygad om att Björn Rosengren är den bästa kandidaten för rollen. Han förstår hur man 

etablerar framgångsrika decentraliserade organisationer, stärker människor och personifierar en kultur 

av samarbete och hög prestation. Tillsammans med vår starka ledningsgrupp kommer han att driva 

ABB:s strategi och leverera långsiktigt värde för alla våra intressenter". 

Tillträdande VD och koncernchef Björn Rosengren säger: ”Jag är hedrad över att få möjlighet att bli en 

del av ABB, en sann global ledare inom teknologi, efter att jag har fullföljt mina nuvarande åtaganden. I 

en sådan avgörande tid för tillverkningsindustrin måste ABB fortsätta att tillgodose globala kunders 

behov med hjälp av en unik portfölj av teknologi- och digitala lösningar i syfte att förbättra deras 

produktivitet. Jag ser fram emot att arbeta med mina nya kollegor runt om i världen för att öka värdet 

genom leverans av strategin och fullt ut stärka våra verksamheter och medarbetare”. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för 

digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra 

kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt 

Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. 

ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB 

verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com 

 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 11 augusti 2019, 

vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska 

pressmeddelandet. 

 

Denna information är sådan information som ABB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande kl. 23:30 CEST den 11 augusti, 2019. 
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Mer information: 

  
Media Relations 

Tel: +41 43 317 71 11 

E-post: media.relations@ch.abb.com 

Investor Relations 

Jessica Mitchell 

Tel: +41 43 317 71 11 

E-post: investor.relations@ch.abb.com 

ABB Ltd 

Affolternstrasse 44 

8050 Zurich  

Schweiz 

 


