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Förändringar i koncernledningen 

 
Roland Lorenz efterträder Martin à Porta som EVP och Divisionschef för ÅF 
Pöyry Management Consulting. 
 

”Jag är mycket glad över att få hälsa Roland Lorenz välkommen till ÅF Pöyrys 

koncernledning. Roland kommer att fortsätta att driva den starka kulturen av ledarskap 

och entreprenörsanda i takt med att vi fortsätter att skapa tillväxt och leverera värde 

för våra kunder” säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef ÅF Pöyry. 

Roland Lorenz har arbetat i Pöyry i 20 år och bidrar med stor kunskap och erfarenhet 

inom området Management Consulting. I sin senaste roll som ansvarig för Energy 

Management Consulting för de centrala, södra och norra delarna av Europa har Roland 

starkt bidragit till att stötta kunderna i deras omställningar inom energi och bio-ekonomi.  

”Jag är hedrad över att få möjligheten att få leda det här framstående teamet av 

experter, och ser mycket fram mot att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande. Det är 

ett privilegium att ha möjligheten att erbjuda unika rådgivningstjänster som kan 

omvandla hela branscher och skapa hållbara lösningar för kunder och samhällen” säger 

Roland Lorenz, EVP och Divisionschef för ÅF Pöyry Management Consulting. 

”Jag vill tacka Martin à Porta för ett givande samarbete. Under Martins ledning har Pöyry 

utvecklats mycket positivt och Martin har även haft en nyckelroll i det framgångsrika 

samgåendet och bildandet av ÅF Pöyry” säger Jonas Gustavsson.   

Roland Lorenz kommer att tillträda sin nya tjänst den 1 oktober 2019 och Martin à 

Porta kommer att stötta i arbetet under övergångsfasen.  

Corporate Communication 

ÅF Pöyry AB (publ) 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef 

070-292 68 26 

 

ÅF Pöyry is a leading international engineering, design and consultancy company. We create 

solutions for our clients from a sustainability perspective and based on global trends such as 

urbanisation and digitalisation. We bring together over 16,000 dedicated experts in the fields of 

infrastructure, industry and energy, all of whom work globally to create sustainable solutions for 

future generations. 

Making Future. 


