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Tomas Risbecker ny vd för Svolder AB

Styrelsen för Svolder AB har utsett Tomas Risbecker till ny vd efter Ulf Hedlundh, som tidigare 
offentliggjort att han avser att lämna sitt uppdrag under våren 2023. Tomas Risbecker tillträder 
posten som vd våren 2023.

Tomas Risbecker har en gedigen och mångårig erfarenhet av svensk aktiemarknad. Han är 
idag ansvarig för den svenska delen av AMFs fondförvaltning och förvaltare av AMF Aktiefond 
Sverige och AMF Aktiefond Småbolag. Dessförinnan har Tomas arbetat på Handelsbanken, där 
han varit ansvarig för förvaltningen av de svenska fonderna. Han har även drivit det egna 
fondbolaget WR Capital och ansvarat för svenska och nordiska fonder på Swedbank Robur.
 
”Det är med stor glädje som styrelsen idag kan presentera Tomas Risbecker som ny vd 
för Svolder ”, säger Fredrik Carlsson, bolagets styrelseordförande. ”Tomas är en mycket erfaren 
fundamental förvaltare och högkvalificerad ledare. Tomas har en djup förståelse för svenska aktier 
och känner väl till våra portföljinnehav sedan många år. Tillsammans med det mycket kompetenta 
teamet på Svolder kommer Tomas utveckla en redan framgångsrik modell ytterligare”, säger 
Fredrik Carlsson.
 
”Jag är mycket glad över förtroende att ta över som vd i Svolder, och ser fram emot att arbeta 
med bolagets framgångsrika förvaltningsteam och attraktiva portföljbolag.” framhåller Tomas 
Risbecker. 
 
Ulf Hedlundh lämnar sin position i samband med att Tomas Risbecker tillträder, vilket kommer ske 
senast den 27 april 2023. Ulf Hedlundh kommer därefter att vara tillgänglig för styrelse och vd 
under ytterligare tolv månader för att säkerställa en naturlig och smidig övergång.
 
Tomas Risbecker är född 1967 och har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Frågor kan ställas till:

Fredrik Carlsson, Styrelsens ordförande, 070-274 35 02, e-post: fredrik@scfo.se
Tomas Risbecker, 070-223 15 08
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Om Svolder

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små 
och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. 
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.

.svolder.se
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Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-10-31 08:45 CET.
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