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Carsten Sørensen udnævnt til adm. direktør i Caverion Danmark
Carsten Sørensen (født 1972) bliver udnævnt til adm. direktør for Caverion Danmark per 1. januar 2019. Carsten kender Caverion godt, da han
var ansat i Caverion Danmark-Norge som Vice President for Industri 2015−2017. Han kommer tilbage til Caverion fra en stilling som Group
CEO hos Qubiqa A/S. Carsten Sørensen kommer til at rapportere til Ari Lehtoranta, Præsident og CEO, Caverion Group og bliver også
medlem af Group Management Board.

”Med denne ændring tager vi de næste skridt i implementeringen af vores strategi i Danmark. Den nuværende adm. direktør Michael Højgaard har gjort det
godt med at starte en turnaround af den danske forretning og sætte den nye retning. Udførelsen bliver nu ledet af Carsten Sørensen. Jeg vil gerne takke
Michael Højgaard for hans indsats i Caverion, og jeg vil ønske Carsten Sørensen velkommen tilbage til Caverion. Jeg ønsker ham succes i hans nye rolle,
siger Ari Lehtoranta.
CV af Carsten Sørensen er tilgængelige på Caverions website: http://www.caverion.com/investors/corporate-governance/management-board
For yderligere oplysninger, kontakt:
Ari Lehtoranta, President & CEO; kontakt Päivi Alakuijala, VP, Marketing and Communications, tel. +358 40 8400 251, paivi.alakuijala@caverion.com
Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger
bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god
omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger
til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livscyklussen i bygninger og
industrianlæg. Caverion koncernen havde i 2017 en omsætning på 17 mia. kroner, heraf godt 1 mia. i Danmark. Der er i alt 16.200 ansatte i 12 lande, heraf små 1000 i
Danmark. www.caverion.dk

