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Pressmeddelande den 7 december 2022, kl. 9.00 CET 

Lars Nilsson ny vd för Eltel Sverige  
Lars Nilsson har utsetts till vd för Eltel Sverige och kommer att ingå i koncernledningen. Lars 
tillträder tjänsten den 9 januari 2023. 

Lars har en bred erfarenhet från olika verksamheter som sträcker sig från tjänstesektorn, IT & telekom till 
rådgivning och outsourcing. Lars kommer närmast från CERTEGO Group, en ledande nordisk leverantör av 
säkerhetslösningar, där han innehöll rollen som vd. 

– Lars är en beprövad ledare med ett starkt kundfokus och med ett målinriktat förhållningssätt. I kombination 
med förmågan att identifiera och implementera nya affärer är Lars är rätt person att leda Eltel Sverige i nästa 
fas, säger Håkan Dahlström, vd och koncernchef för Eltel AB. 

– Jag är förväntansfull över att ansluta till en etablerad och stark aktör som Eltel, som är en ledande 
tjänsteleverantör för samhällskritisk infrastruktur. Jag ser fram emot att ingå i teamet av kompetenta 
medarbetare för att vidareutveckla vår verksamhet tillsammans med våra kunder, säger Lars Nilsson, 
tillträdande vd för Eltel Sverige. 

Lars Nilsson efterträder Leif Göransson som kommer att vara kvar i Eltel fram till den 31 mars 2023 för att 
säkerställa en smidig överlämning. 

För mer information: 
Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör 
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com 

Om Eltel 
Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som 
högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en 
mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 
medarbetare och under 2021 nådde omsättningen 812,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och 
Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com. 


