
 
 

 

 

 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en 
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta 

produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca 24 
miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se 
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Pressmeddelande 

19:00 CET, 2019-11-04, Solna 
 

Lennart Holm utsedd till tf VD för BillerudKorsnäs 

 
Styrelsen i BillerudKorsnäs AB har utsett nuvarande styrelseordförande, Lennart Holm, 

till tillförordnad VD från den 5 november 2019. Petra Einarsson lämnar som VD med 

omedelbar verkan.  

 

Arbetet med att rekrytera en permanent VD kommer att påbörjas omgående. I samband med att 

Lennart Holm tar rollen som tillförordnad VD har styrelsen inom sig utsett nuvarande ledamoten 

Jan Åström till ordförande i styrelsen.  

 

”BillerudKorsnäs har en historisk möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot en mer 

resurseffektiv och hållbar förpackningsindustri. Styrelsen har konstaterat att bolaget inte har 

utvecklats i den takt som förväntats, säger Jan Åström, ny styrelseordförande. 

 

”Vi är väl positionerade för framgång. Strategin är tydlig och hela organisationen måste  

fokusera på att nu genomföra den med högt tempo för att skapa värde för våra aktieägare, 

kunder och andra intressenter”, säger tillförordnad VD Lennart Holm. 

 

Lennart Holm är styrelseledamot i BillerudKorsnäs sedan 2012 och har varit VD och ordförande 

sedan 2014. Han har tidigare bl a varit VD och styrelseordförande i Perstorpkoncernen samt 

verksam i Stora Enso. Jan Åström som suttit i styrelsen sedan 2018 har lång erfarenhet från 

ledande positioner inom skogsindustrin. Han har bl a varit VD i Ahlstrom Munksjö, SCA och 

MoDo Paper. 

 

”Styrelsen vill framföra sitt tack till Petra Einarsson för hennes bidrag till BillerudKorsnäs. Under 

hennes ledarskap har investeringen i KM 7 genomförts, Bergvik Skog Öst avyttrats, strategin 

reviderats och ett program initierats för att ytterligare förbättra säkerheten”, säger Jan Åström.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Christopher Casselblad, EVP Communication, +46 8 553 335 08  

  
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som 
BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2019 klockan 
19:00 CET. 

 


