
 

 

Pressmeddelande 31 januari 2020, Kl: 17:30 

Nicklas Wigren ny CFO i Teqnionkoncernen 
 

Teqnion har idag anställt Nicklas Wigren till ny Chief Financial Officer (CFO). Niklas kommer i 

den rollen även ingå i koncernledningen. Nicklas tar över efter Maria Johansson som stannar 

kvar i bolaget men byter roll till redovisningschef.  

Nicklas är utbildad på Handelshögskolan i Göteborg, har tidigare arbetat som CFO i ett flertal 

verksamheter och kommer närmast från Bliwa försäkringar.  

– Det är grymt kul att Nicklas kommer och jobbar med oss. Nicklas passar bra in i vårt gäng där 

vi aldrig blir nöjda utan hela tiden strävar efter att utveckla varandra och våra bolag. Nicklas 

breda erfarenhet från entreprenöriell verksamhet i kombination med en gedigen finansiell 

bakgrund kommer hjälpa oss vidare på vår tillväxtresa, säger Johan Steene, CEO och 

koncernchef, Teqnion. 

– Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta på Teqnion. Bolaget har en beprövad 

affärsmodell där lönsamhet alltid är i fokus. Jag hoppas att min bakgrund och mitt 

utvecklingsinriktade affärsfokus ska bidra till att Teqnion kan fortsätta att framgångsrikt 

utveckla och förvärva verksamheter inom sina tre affärsområden Industry, Growth och Niche, 

säger Nicklas Wigren. 

Nicklas tillträder tjänsten som Teqnions CFO den 1 mars 2020. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se  

Teqnion AB 

Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna 

Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183 

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 17:30 CET. 

Om Teqnion 

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tretton aktiva resultatenheter 

inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande 

produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland 

annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets 

affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom 



 

 

företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär 

huvudmarknad. 

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post 

certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. 


