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Jan Johansson lämnar rollen som CFO på
Scandic Hotels Group AB (publ) under slutet
av 2021
Jan Johansson har idag meddelat att han beslutat att lämna sin roll som CFO på Scandic
Hotels Group (publ). Nu inleds en process för att tillsätta en ny CFO samtidigt som Jan
kommer att kvarstå i sin nuvarande roll under uppsägningstiden.

-

Jan Johansson har under sina fem år på Scandic varit oerhört viktig för bolagets
utveckling och tillväxt. Han har stärkt bolagets finansiella organisation och styrning och
har under det senaste året varit mycket viktig i arbetet med att hantera den dramatiska
effekt som pandemin haft på vår verksamhet. Jag vill rikta ett varmt tack till Jan och
önskar honom all lycka när han senare lämnar Scandic, säger Jens Mathiesen, vd och
koncernchef på Scandic.

-

Jag har trivts mycket bra på Scandic, även om det senaste året varit utmanande. När vi
nu går emot en marknadsåterhämtning med anpassade kostnader och stärkt
finansiering tycker jag att det är ett bra tillfälle att lämna över min roll som CFO för att
istället gå över till att driva egen verksamhet, säger Jan Johansson.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
25 maj 2021 kl. 08:00 CET

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är
ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att
Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen
och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com

