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Mats Engström ny Vd för Aros Bygg och Förvaltning AB 

Västerås den 28 februari 2018 – Mats Engström utses till ny Vd och koncernchef för Aros Bygg och 
Förvaltning. Mats Engström kommer närmast från rollen som Vd och koncernchef för säkerhets-koncernen 
Confidence International AB, noterat på Nasdaq First North, och tillträder sin nya tjänst den 5 mars 2018. 
Avgående Vd Mikael Pettersson Sjölund och tillika delägare lämnar sin anställning som Vd för bolaget 
efter 10 år och står till bolagets förfogande under en övergångsfas. 

Mats Engström, född 1971, är utbildad ekonom vid Uppsala Universitet och har lång erfarenhet inom såväl 

ledarskap, försäljning och affärsutveckling. Mats kommer närmast från rollen som Vd och koncernchef för 

den börsnoterade säkerhetskoncernen Confidence International AB. Tidigare erfarenheter innefattar 

ledande positioner inom telekombranschen, bland annat som försäljnings-direktör och medgrundare av 

OnePhone Holding.  

”Mats har i sina tidigare positioner visat på en tydlig ledarprofil med stark affärsutvecklingsförmåga och 
kompetens att utveckla bolag, personal och verksamheter. Det är vår övertygelse att Mats är mycket väl 
lämpad för rollen som koncernchef på Aros i en tid då erfarenhet från traditionell entreprenad och 
byggservice måste paras med insikt och förmåga att dra fördel av den snabba digitaliseringen för att skapa 
lönsam tillväxt och ökat kundvärde”, säger Anton Olsson, grundare och delägare av Aros. 

”Jag ser fram emot att leda detta kompetenta företag och följa dess kunder in i den nya tiden där 
medarbetarnas mångåriga erfarenhet i kombination med digital teknik och vidareutvecklade arbetssätt ger 
fantastiska möjligheter att skapa värden för våra kunder och ägare. Aros är väl ansett företag med stora 
möjligheter och jag känner mig hedrad att få förtroendet och ser fram emot att bli en del av detta vinnande 
lag”, säger Mats Engström, tillträdande Vd för Aros. 

 

För mer information kontakta 

Anton Olsson, anton.olsson@arosbygg.se 

Roland Erixon, roland.erixon@arosbygg.se  

Grundare och delägare av Aros Bygg & Förvaltning AB 

 

   

Aros Bygg och Förvaltning AB 

Med drygt 130 medarbetare och en omsättning för 2016 motsvarande 458 MSEK, strävar vi efter att stärka och utveckla 

vår närvaro som samhällsbyggare, framför allt i Mälardalen. På Aros Bygg & Förvaltning skapar vi goda och långsiktiga 

relationer till våra kunder och samarbetspartners. Vi är ett välstrukturerat företag med korta beslutsvägar vilket gör oss 

effektiva och ger oss möjlighet och kapacitet att utföra såväl stora som små projekt. Aros Bygg & Förvaltning är en stark 

entreprenör i Mälardalen med målet att vara ett självklart val vid utveckling och byggnation av fastigheter som människor 

skall bo, verka och trivas i. 
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