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Veronica Löfberg ny regionchef på Sogeti 
 

Erfarna Veronica Löfberg återvänder till Sogeti Sverige AB för att leda  
verksamheten i den expansiva Sundsvallsregionen.  

 
Sundsvall, 11 januari 2021 – Sogeti Sverige AB (Sogeti), med verksamhet på 20 orter runt om i landet, 
har tillsatt Veronica Löfberg som ny ansvarig för verksamheten i Sundsvallsregionen (Region Norr) och 
dess 100 medarbetare. 

Veronica Löfberg, 50 år, kommer närmast från CGI där hon verkat sedan 2012. På CGI har hon lett 
konsultverksamheten i Sundsvall och Härnösand, samt tidvis även i Luleå, Umeå och Örnsköldsvik. Hon 
återvänder nu till Sogeti där hon tidigare arbetat i 18 år som konsultchef, samt som expert inom 
mjukvarutestning, projektledning och förvaltningsstyrning. Som ny regionchef för Sundsvallsregionen tar 
hon även plats i den svenska ledningsgruppen.   
 

– Sundsvallsregionen, ett av Sveriges största IT-nav, är en mycket viktig marknad för oss. 
Veronica Löfberg har ett mycket gott renommé, inom branschen och i regionen. Hon kan 
och brinner för vår affär, är målfokuserad, och är en mycket erfaren och driven ledare, 
som tycker om utmaningar och att leverera värde till kunder – snabbt – i sann Sogetianda. 
Det är också en ledare som är mycket mån sina medarbetares personliga utveckling. Vi är 
mycket glada och stolta över att Veronica Löfberg nu är tillbaka hos oss, säger Sergio de 
Brito, vd för Sogeti Sverige. 

– Jag brinner för en blomstrande marknad i Norrland och är personligen engagerad i 
många nätverk. Mitt motto är att fokusera på trivsel, energi och engagemang för alla 
företagets intressenter, både kunder och medarbetare. Sogetis affär, med kärnan i 
systemutveckling, företagets DNA, starka entreprenörskap och imponerande agilitet, 
passar mig som handen i handsken. Kombinationen av att kunna verka och driva 
utvecklingen lokalt, men också påverka nationellt, med en gigantisk global koncern i 
ryggen, är ytterligare anledningar till att jag nu är tillbaka på Sogeti. Det känns som  
att komma hem, kommenterar Veronica Löfberg.  
 

### 
 
Ett högupplöst foto på Veronica Löfberg finns att ladda ner på: www.sogeti.se/newslofberg  
För mer information om Sogeti i Sundsvall besök: www.sogeti.se/sundsvall  
För mer information om ledarna i Region Norr besök: www.sogeti.se/lgsundsvall  
 
Om Sogeti Sverige  
Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamhet på över 100 orter runt om i världen. I Sverige finns 20 kontor med totalt 1200 
medarbetare. Sogeti arbetar nära kunder och partners för att dra full nytta av möjligheterna med teknologi och kombinerar agilitet och 
implementeringshastighet för att skräddarsy innovativa, framtidsfokuserade lösningar inom Digital Assurance & Testing, Cloud och 
Cybersecurity, förstärkta av AI och automation. Med sin pragmatiska ”value in the making”-ansats och sin passion för teknologi hjälper 
Sogeti organisationer att digitalisera – snabbt. 
 
Som en global ledare inom konsult-, digital transformations-, samt teknik- och ingenjörstjänster ligger Capgemini-koncernen i 
innovationens framkant. Vi bemöter därmed våra kunders möjligheter inom molnet, digitalisering och plattformar. Med mer än 50 års 
erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett 
spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Som ett ansvarstagande och multikulturellt företag med 265 000 
anställda i ca 50 länder är vårt mål att släppa fram mänsklig energi genom teknologi, för en inkluderande och hållbara framtid. Med 
Altran omsatte koncernen 17 miljarder euro under 2019. 
 
För mer information besök www.sogeti.se.  
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