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Odd Bolin utses till ny CFO i Cybercom
Cybercom har rekryterat Odd Bolin till ny CFO. Odd kommer närmast från
Ceres Corporate Advisors, en rådgivare inom corporate finance, där han
var medgrundare och partner.
Odd Bolin är 45 år och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik. Sedan mitten av 90-talet har han varit
verksam i den svenska finansbranschen, där han började som analytiker på Hagströmer och Qviberg och
sedermera blev analyschef inom H&Q Technology. 2003 grundade han Ceres Corporate Advisors tillsammans
med tidigare kollegor, med inriktning på M&A-rådgivning till teknikbolag. Han har även haft styrelseuppdrag
inom IT-konsultbranschen.
- Odd har en mycket värdefull finansiell bakgrund och djup insikt i vår bransch. Hans erfarenhet och kompetens
blir ett starkt bidrag i Cybercoms ledning. Jag är väldigt glad över att han vill vara delaktig i Cybercoms
utveckling och framtid, säger Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group.
- Cybercom är ett spännande bolag som jag följt sedan 1999. Cybercom har positionerat sig attraktivt under de
senaste åren och jag ser en mycket god potential. Jag tilltalas av bolagets internationella strategi, som jag anser vara
en viktig konkurrensfördel i branschen. Det ska bli mycket stimulerande att få vara delaktig i bolagets fortsatta
utveckling, säger Odd Bolin.

Odd tillträder senast den 1 maj och ersätter nuvarande CFO Per Jonsson, som antagit en tjänst i Bryssel.
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Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig
som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila lösningar och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor,
handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom
grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se
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