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Jonas Gustavsson utses till ny VD och koncernchef för ÅF 

 

Styrelsen i ÅF har utsett Jonas Gustavsson till ny VD och koncernchef. Jonas 

tillträder senast den 1 augusti och ersätter Jonas Wiström som efter 15 

framgångsrika år har begärt att få lämna sin position. 

- Jag är stolt och glad över att kunna presentera Jonas Gustavsson som ny VD och 

koncernchef, säger styrelseordförande Anders Narvinger. Han är en kompetent ledare 

och har i sin position som chef för Sandvik Machining Solutions visat att han har djup 

förståelse för hur man skapar tillväxt i en komplex, innovationsdriven verksamhet. Jag 

är övertygad om att han kommer kunna vidareutveckla det som Jonas Wiström byggt 

upp och leda ÅF till nya framgångar. 

Jonas Gustavsson har varit chef för Sandvik Machining Solutions sedan 2013 och har 

dessförinnan haft olika ledande positioner inom Sandvik sedan 2008. Han var Vice 

President Operations i Rotax 2002–2007 och hade olika ledande positioner inom 

Bombardier 1997–2002 och på ABB 1995–1997. Han är svensk medborgare, född 

1967, och utbildad civilingenjör.  

- Jag är hedrad över att få ta över som VD efter Jonas Wiström och att få leda ett 

företag med så stark kompetens och innovationskraft, säger Jonas Gustavsson. Jag ser 

fram emot att få arbeta tillsammans med ÅFs medarbetare, styrelse och kunder för att 

ta nästa steg i företagets utveckling och skapa innovativa och hållbara lösningar. 

Jonas Wiström kommer att lämna sin post som VD i samband med att ny VD tillträder.  
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Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 30 januari, 2017 kl 08.00 CET. 

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. 

Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika 

teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en 

bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.  

 

ÅF – Innovation by experience 

 


