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GÖTESSONS REKRYTERAR NY VD INTERNT
Emil Johansson, delägare i Götessons, tillträder idag posten som ny VD på Götessons
och dotterbolaget Akustikmiljö. Anders Olsson lämnar därmed både sin VD-roll och
sin plats i styrelsen, ett gemensamt beslut som tagits i samråd mellan alla parter.
ULRICEHAMN 2017-11-29
”Ledning och styrelse vill tacka Anders Olsson för hans värdefulla bidrag till Götessons och önskar honom lycka till i framtiden,”
säger styrelseordförande Lars Nordin. ”Vi välkomnar samtidigt Emil
Johansson och är övertygade om att Emil, som vi känner väl sedan
tidigare, kommer att axla denna roll på bästa sätt för bolaget.”
Emil Johansson började sin karriär inom Götessons redan som
15-åring. Under sin studietid på Chalmers och Tekniska högskolan
i Jönköping arbetade han deltid på Götessons. Efter avslutade
studier fortsatte Emil på Götessons, där han visat prov på stor passion och gott ledarskap. Sedan 2007 är Emil delägare i Götessons.
Under sina år på bolaget har Emil haft betydelsefulla roller såsom
IT-chef och HR-ansvarig. Sedan 2012 har han varit bolagets Vice VD.
Johan Götesson, Creative Director, är mycket nöjd med Emil
Johansson som ny VD.
– ”Jag hade Emil på förslag redan 2016 när jag ville lämna VD-rollen.
Emil kände sig då inte mogen uppgiften, men är nu trygg i att anta
utmaningen,” säger Johan. ”Emil har under sin tid som Vice VD visat
det ledarskap som krävs för att ta Götessons mot nya framgångar.
Emil har ett stort förtroendekapital hos alla anställda och det känns
skönt att den viktiga Götessons-andan nu får en naturlig fackelbärare”,
avslutar Johan Götesson.
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Götessons Industri AB, med nybyggt huvudkontor och distributionscenter i Ulricehamn, utvecklar och marknadsför produkter för
arbetsplatser på kontor, konferens, restaurang och hotell. Vi erbjuder ergonomiska, funktionella och väldesignade helhetslösningar till
mer än 39 länder under mottot ”From Workplace to Creative Space”.
Företaget grundades 1984 av Ola Götesson. Götessons ägs till 90
% av Connecting Capital samt av Johan Götesson, Emil Johansson,
Tomas Svensson & John De Boer. Götessons är ägare av Akustikmiljö i Falkenberg AB.

EMIL JOHANSSON
• Ålder: 38 år
• Utbildning: Chalmers Tekniska Högskola och Tekniska
Högskolan i Jönköping
• Bäst med Götessons: Sammanhållningen!
• På Götessons: sedan 1995
• Bor: Dalsjöfors utanför Borås
• Familj: Hustru och två döttrar (plus katten Kitty)

