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Oliver Bartholomäy blir ny chef för  

Audi i Sverige 

 

Oliver Bartholomäy, 44, har utsetts till ny chef för Audi i Sverige. Han efterträder 

Jens Wetterfors som från 1 april tar över som VD för Din Bil Sverige AB. Oliver 

Bartholomäy kommer närmast från en roll som Area Manager Västeuropa, Audi 

AG.  

 

Tyske Oliver Bartholomäy blir ny chef för Audi som i fjol blev Sveriges tredje största 

bilmärke. Han har lång erfarenhet av varumärket Audi efter närmare tjugo år på 

olika befattningar inom koncernen. Närmast kommer han från rollen som Area 

Manager hos Audi AG där han ansvarat för sales, marketing och after sales för bland 

annat Frankrike, Holland och Belgien. Han har även haft ledande befattningar på 

såväl Audi i Dubai samt Audi i Italien och har en gedigen erfarenhet från ett flertal 

marknader.   

 

– Jag ser fram emot att fortsätta den fantastiska resa som Audi gjort i Sverige och 

att ytterligare stärka vår position som det främsta premiumvarumärket, säger 

Oliver Bartholomäy.  

 

– Med Oliver Bartholomäy får Audi en ledare som kan och känner Audi från grunden, 

och som har erfarenhet av arbete såväl strategiskt på central nivå som operativt i 

lokal marknad, säger Claes Jerveland, VD för Volkswagen Group Sverige.  

 

Oliver Bartholomäy tillträder som ny Audichef den 2 april.  

 
Är du journalist och önskar ytterligare information, kontakta: Eva-Maria Elstner, informationschef Audi 
Sverige, 08-553 865 35 eller 070-766 65 35. 

Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och sålde 1 302 650 nya Audibilar till kunder 2011. 
Företaget omsatte under 2010 över 35 miljarder euro och hade närmare 60 000 medarbetare runt om i 
världen. Audi producerar bilar i Tyskland, Ungern, Kina, Belgien och Indien. Företaget är aktivt på mer än 
hundra marknader globalt. Mellan 2011 och 2015 planerar Audi att investera mer än 11 miljarder euro i 
nya produkter och ny teknik. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.  
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