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Ny VD och koncernchef till C.A.G
Den 19 mars tillträder Åsa Landén Ericsson som ny VD och koncernchef för
den snabbt expanderande IT-koncernen C.A.G.
Åsa har lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete i tech- och
konsultbolag som bland annat omfattar VD- och styrelsepositioner på Cygate
AB, Enfo BI & Analytics och ENEA AB.
C.A.G har under en längre tid utvecklats till ett framgångsrikt IT-konsultbolag
som nu är redo att ta nästa steg i processen att förstärka sin
marknadsposition. C.A.G:s styrelse fattade under senare delen av 2017 ett
inriktningsbeslut att förbereda en börsnotering av koncernen.
Åsa efterträder Michael Ekman som i samråd med styrelsen har valt att lämna
sin position till en efterträdare som långsiktigt kommer att leda C.A.G:s
verksamhet som ett noterat bolag.
”C.A.G är ett mycket kompetent konsultbolag inom IT, med spets och bredd inom
området IT-specialister och fokusering mot spännande segment som hälsa, vård
och omsorg, försvar samt bank och finans. Bolaget levererar både teknik- och
verksamhetsutveckling, vilket är en styrka när kundernas verksamhet digitaliseras
i allt högre grad. Jag ser fram emot att ta en aktiv roll i den fortsatta utvecklingen
av C.A.G:s affär med målet att driva fortsatt organisk tillväxt liksom fler förvärv
som kan tillföra ytterligare kompetens till den nuvarande verksamheten. Jag delar
också styrelsens ambition om en notering av bolaget vid lämplig tidpunkt”, säger
Åsa Landén Ericsson.
”Med Åsa Landén Ericsson har styrelsen fått en affärsdriven VD med ett gott
ledarskap och lång erfarenhet från konsult- och teknikbolag. Åsa har ett brett
kontaktnät och därtill erfarenhet från förvärv och ledning av börsbolag, både som

VD och styrelseledamot. Jag är mycket glad att Åsa valt att vara med och driva
C.A.G:s fortsatta tillväxt. Samtidigt vill jag passa på att tacka Michael Ekman för
goda och värdefulla insatser i C.A.G:s utveckling till ett framgångsrikt ITkonsultbolag”, säger Bo Lindström, styrelseordförande i C.A.G.

C.A.G är en expansiv IT-koncern med fokus på ledning, utveckling, drift och
utbildning. Koncernen bildades 2005 och består idag av 11 dotterbolag och
330 specialistkonsulter med kontor i Stockholm, Enköping och Västerås.

Kontaktpersoner
Åsa Landén Ericsson
Presskontakt
VD och koncernchef, C.A.G
asa.landen@cag.se
+46 70-208 64 90
Bo Lindström
Styrelseordförande, C.A.G
bo.lindstrom@cag.se
+46 70-811 54 50

