Stockholm 17 januari 2019

Sture Nilsson ny VD i byggentreprenören Zengun
Styrelsen i Zengun Holding Group AB har utsett Sture Nilsson till ny VD och koncernchef från
och med 1 februari 2019. Han tar över efter Ulf Jonsson som valt att övergå till en mer
operativ roll som senior projektchef.
- Sedan starten 2009 har Zengun växt till en årlig omsättning på drygt 2 miljarder kronor med
en stabil lönsamhet. Det har varit en fantastisk utveckling under Ulfs ledning, och han är en
viktig ambassadör för den starka kultur som utmärker Zengun och bidrar till framgången.
Stures branschkunskap och affärsorienterade ledarskap gör honom till en självklar
efterträdare. Hans uppdrag är att ta Zengun till nästa nivå, med ambitionen fortsatt tillväxt
och bibehållen lönsamhet i Stockholmsregionen, säger Zenguns styrelseordförande Lennart
Karlsson.
Sture Nilsson tillträdde den 1 november som Chief Operation Officer (COO) i Zengun. Han
har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och entreprenadverksamhet,
närmast från en position som Regionchef för Veidekke Bygg i Mälardalen.
- Zengun är ett fantastiskt företag med mycket kompetenta och engagerade människor, och
ett starkt projektfokus som särskiljer oss i Stockholmsregionens byggmarknad. Jag känner
mig hedrad och mycket laddad inför att ta över som VD och få fortsätta utveckla företaget
tillsammans med Ulf och övriga kollegor. Att leverera bästa service till våra kunder är högsta
prioritet i detta arbete, säger Sture Nilsson.
Ulf Jonsson kommer som senior projektchef att leda arbetet med att hitta de bästa
lösningarna för Zenguns kunder:
- Jag är mycket stolt över vad vi byggt upp så här långt. Vi har ett grundmurat gott rykte i
branschen och har ända sedan starten strävat efter att arbeta så nära kunden och projekten
som möjligt, vilket för mig personligen var motivet till att grunda Zengun. Nu får jag möjlighet
och att helt fokusera på de frågor som jag verkligen brinner för, säger Ulf Jonsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Karlsson, styrelseordförande, + 46 (0)72 541 21 35
Ulf Jonsson, frånträdande VD, +46 (0)70 369 01 01
Sture Nilsson, tillträdande VD, +46 (0)70 580 04 15

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av
välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även
bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med
kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkterna cirka 2
miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm

