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Mikael Leksell ny vd för
Siemens i Sverige och
Norden
Mikael Leksell blir ny vd för Siemens i Sverige och Norden. Närmast kommer
Mikael från rollen som vd för affärsområdet Process Industry Solutions, som
är en del av Siemens Portfolio Companies. Mikael tar över efter Ulf
Troedsson som lämnar sin roll den 1 oktober för stanna kvar i en rådgivande
roll fram till april 2020 då han går i pension.

Efter 35 år på Siemens går nu Ulf Troedsson i pension. Han började sin
karriär på företagets medtech-division och avancerade till chef för
verksamheten innan han för 10,5 år sedan fick rollen som vd för Siemens i
Sverige. För sex år sedan utökades ansvaret till att inkludera även Norden.
Hans efterträdare Mikael Leksell har även han haft en lång och bred karriär,
främst inom Siemens men även externt. De senaste tio åren har han haft
rollen som VP Pulp & Paper på Siemens AG följt av SVP Metallurgical
Services på Primetals Technologies AG i Österrike. Närmast kommer Mikael
från rollen som vd för affärsområdet Process Industry Solutions, som är en
del av Siemens Portfolio Companies.

– Vi är inne i en intensiv förändringstid inom Siemens. En planerad
avknoppning av ett av våra tre operativa bolag, Gas and Power,
annonserades i våras och det har en stor inverkan på vår nordiska
organisation. Det känns som en bra tidpunkt att lämna stafettpinnen till
Mikael nu då Siemens går in i en ny fas, säger Ulf Troedsson.

– Ulf har varit med och byggt upp en stark organisation i Norden och
affärerna går bra, det är en viktig grund för oss nu när en större förändring
är pågående. Jag ser fram emot att få arbeta nära de nordiska marknaderna
och kunderna igen, säger Mikael Leksell.

Mikael kommer att precis som Ulf rapportera till Klaus Helmrich, global vd
för Siemens Digital Industries och medlem i Siemens AG:s ledningsgrupp. 



Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande globalt teknikföretag som
har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet
i mer än 170 år. Företaget bedriver verksamhet världen över med fokus på
kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för byggnader och
distribuerade energisystem, samt automatisering och digitalisering inom
process- och tillverkningsindustrin. Genom det separat hanterade företaget
Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta lösningar för räls- och
vägtransporter, formar Siemens världsmarknaden för passagerar- och
godstrafik. Majoritetsandelarna i de börsnoterade bolagen Siemens
Healthineers AG och Siemens Gamesa Renewable Energy gör Siemens till
en världsledande leverantör av medicinteknik och digitala hälso- och
sjukvårdstjänster samt miljövänliga lösningar för land- och havsbaserad
vindkraft. Under räkenskapsåret 2018, som avslutades 30 september 2018,
genererade Siemens intäkter på 83 miljarder EUR och en nettointäkt på 6,1
miljarder EUR. I slutet av september 2018 hade företaget cirka 379 000
anställda världen över. Mer information finns på www.siemens.com.

Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i
Sverige cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i
Solna. Under räkenskapsåret 2018 var omsättningen cirka 15 miljarder SEK.
Mer information finns på www.siemens.se.
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