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Till redaktionen

Ny CFO i Cyber Com Consulting
Mats Johansson har blivit utnämnd till ny CFO i Cyber Com och tillträder
tjänsten den 1 september 2002. Mats kommer att ingå i Cyber Coms
verkställande ledning.
Mats Johansson är 44 år, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med bred internationell erfarenhet från sitt
yrkesverksamma liv. Mats efterträder Gunilla Sten som innehaft tjänsten som CFO i Cyber Com sedan 2000. Mats kommer
närmast från Merkantildata, noterat på Oslo-börsen i Norge, där han verkat som Business Controller i Eterra Sverige sedan
2000. Under 1990-talet har Mats haft befattningar inom Tieto Enator, Forcenergy samt Industrivärden såsom
affärscontroller, CFO och koncerncontroller.

-

Rollen som CFO är central i Cyber Coms påbörjade internationalisering och det känns väldigt tillfredsställande att
vi fått ombord Mats med sin breda erfarenhet, säger VD och koncernchef Mats Alders.

-

Jag tilltalas av Cyber Coms småskalighet och att få vara med från ett tidigt stadium i ett internationellt stabilt
växande bolag. Cyber Com har de rätta förutsättningarna och jag ser med spänning fram emot de närmaste åren
säger Mats Johansson, CFO.

Pressbilder på Mats Johansson finns att hämta under press/bildarkiv på www.cybercom.se
För ytterligare information, kontakta
Mats Alders, VD och koncernchef
070 - 7253200

Mats Johansson, CFO
070 - 8343356

Cyber Com som är ett IT-konsultföretag inom strategi och teknologi erbjuder ett integrerat helhetskunnande mot främst branscherna
telekom, finans och försäkring med spetskunskap inom modern systemutveckling och projektstyrning. Omsättningen för år 2001 var 396,2
mkr. Cyber Com är lönsamt och har varit så sedan start 1995. Antalet anställda är idag över 300 med en genomsnittlig konsulterfarenhet
på tolv år. Bolaget är noterat sedan 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. Idag har bolaget verksamhet i London, Köpenhamn, Stockholm,
Göteborg, Malmö, Uppsala och Sundsvall.
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