
 

  

 1 

 

Pressmeddelande – 30 augusti 2021 

Karnov Group utser ny Chief Financial Officer 
 

 

Karnov Group AB (publ) har utsett Jonas Olin till ny Chief Financial Officer på Karnov Group. Beslutet 

följer att Dora Brink Clausen meddelat sin intention att lämna rollen som nuvarande Chief Financial 

Officer för bolaget, för att gå vidare med andra utmaningar utanför Karnov Group. Jonas Olin 

tillträder rollen den 1 mars 2022.     

”Under de senaste åtta åren har jag haft förmånen att vara CFO för Karnov Group, ett arbete som jag funnit helt fantastiskt. Jag är 

mycket stolt över vad vi har åstadkommit under dessa år och över vad jag har varit delaktig under i en kort del av Karnovs långa 

historia. Det har varit en mycket intressant del av bolagets historia, med många viktiga milstolpar. Bland de milstolparna hade vi två 

ägarbyten där det sista slutade med att Karnov noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista 2019. Under denna tid förvärvade eller 

investerade vi också i mer än tio företag runt om i Norden. Ett av dessa förvärv, Norstedt Juridik 2018, krävde en hel del 

eftersammanslagnings- och integrationsinsatser och var ett stort arbete också för oss. Under dessa år har vi arbetat mycket hårt 

internt vilket har resulterat i stärkt finansiellt resultat och även i mer professionaliserade interna processer på vägen. Just detta gör 

mig stolt över hur vi har arbetat särskilt på vår ekonomiavdelning. Jag bedömer att det nu är en bra tid att överlämna rollen till Jonas 

Olin, som kommer att fortsätta bygga nästa del av Karnovs historia”, säger Dora Brink Clausen, avgående CFO för Karnov Group. 

 

”Jag vill tacka Dora för det fantastiska arbete hon har lagt ner och genomfört på Karnov Group och det starka team som hon har 

byggt upp. Hon har varit en nyckelspelare i transformationen av Karnov Group. Jag är tacksam för den tid vi hade tillsammans som 

ett team och för introduktionen som hon gav mig som ny VD för Karnov Group. Å bolagets vägnar vill jag önska henne lycka till 

framöver”, säger Pontus Bodelsson, VD för Karnov Group. 

 

”Vi är också mycket glada över att ha utsett Jonas Olin till ny CFO för Karnov Group. Jonas har stor erfarenhet från olika 

ekonomistyrningsroller, bland dem som CFO. Han är ett bra tillskott i ledningsgruppen och kommer att bidra med sitt starka 

ledarskap och kunskaper inom ekonomistyrning”, tillägger Pontus Bodelsson. 

 

Jonas Olin har senast haft en roll som strategi- och ekonomidirektör på Resurs Bank och som CFO på Resurs Holding. Hans erfarenhet 

inkluderar att bygga upp finansfunktioner i internationella miljöer, arbeta för ambitiösa ägare och börsnotera företag. Jonas har 

också stor erfarenhet från fusioner och förvärv. Hans formella utbildning omfattar en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds 

universitet. 

 

Jonas Olin kommer att inleda sin anställning på Karnov Group den 1 december 2021 och formellt tillträda rollen som CFO den 1 mars 

2022. Dora Brink Clausen kommer att vara kvar till den 28 februari 2022.  

 

För ytterligare upplysningar: 

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef 

Telefon: + 46 709 957 002 

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com  

 
Erik Berggren, Investor Relations Specialist 
Telefon: +45 52 19 65 52 
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com 

 
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2021 klockan 18.00. 
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Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. 
Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics och DIBkunnskap, ger Karnov Group 
kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, 
Oslo och Malmö har Karnov Group idag cirka 280 anställda. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 771 MSEK. Karnov-aktien är noterad på 
Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.  

http://www.karnovgroup.com/

