
 

   1 (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande 

 
Stockholm den 20 mars 2015 
 
 

Förändringar i Investor AB:s ledningsgrupp 

Den 28 januari aviserades att styrelsen för Investor beslutat att från den 12 maj 2015 
utse Johan Forssell till ny vd. Mot denna bakgrund kommer Investors ledningsgrupp 
bestå av följande personer med tillhörande ansvarsområden: 
 
Johan Forssell – Vd och koncernchef 
Helena Saxon – CFO 
Daniel Nodhäll – Noterade kärninvesteringar 
Petra Hedengran – Chefsjurist, ansvarig för bolagsstyrning och fondinvesteringar i EQT 
Stefan Stern – Kommunikation, Public Affairs och CSR 
 
Förändringarna träder i kraft den 12 maj, med undantag för Helena Saxon som 
tillträdde sin befattning den 1 mars och Petra Hedengran som ingått i ledningsgruppen 
sedan 2007. Pensionsåldern för ledningsgruppen är 60 år, vilket innebär att Lennart 
Johansson den 12 maj lämnar ledningsgruppen för att därefter gå in i rollen som Senior 
Advisor i Patricia Industries. 
 
“Vår strategi är att vässa vårt arbete som långsiktiga, professionella och stödjande 
ägare till våra världsledande bolag samt att fortsätta att stärka ägandet i utvalda 
noterade kärninvesteringar när attraktiva möjligheter uppstår. Som tillträdande vd har 
jag velat skapa en företagsledning med bästa möjliga förutsättningar att driva denna 
strategi”, säger tillträdande vd Johan Forssell. 
 
Den 28 januari aviserades även att det inom Investor skapas en ny division, Patricia 
Industries, med nuvarande vd Börje Ekholm som chef, med syftet att bygga upp fler 
onoterade helägda dotterföretag. I enlighet med dessa förändringar kommer Christian 
Cederholm att vara ansvarig för Patricia Industries kontor i Stockholm och Noah Walley 
för kontoret i New York. Den nya divisionen kommer att drivas självständigt med en 
egen styrelse eller kommitté som fattar investeringsbeslut. I styrelsen/kommittén 
kommer att ingå Marcus Wallenberg, Jacob Wallenberg, Johan Forssell och Börje 
Ekholm liksom externa medlemmar med relevant erfarenhet. 
 
“Med Patricia Industries som en separat division kan vi öka vårt fokus på att expandera 
vår portfölj av dotterföretag och förbättra våra ägarprocesser för onoterade innehav”, 
säger Johan Forssell. 



 

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com  
 
Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande 
ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, 
vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka, strävar vi efter att göra 
våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och 
Mölnlycke Health Care. 
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För ytterligare information: 

Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications:  
08-614 20 58, 070-636 74 17 
 
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 
08-614 21 30, 0735 24 21 30 
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