Pressmeddelande den 24 maj 2016

Anna Johnson - ny vd på Grant Thornton
Styrelsen i Grant Thornton har utsett Anna Johnson till ny vd för Grant Thornton.
Anna Johnson är partner, auktoriserad revisor och för närvarande kontorschef vid
Grant Thorntons marknadsledande kontor i Visby. Anna tillträder vd-posten den 1
september 2016, då hon efterträder Peter Bodin.
Styrelseordförande i Grant Thornton Lena Möllerström Nording kommenterar valet av
Anna Johnson så här:
-

Anna Johnson står för ett modernt ledarskap, med rätt kultur och värderingar för
Grant Thornton. Hon är en person med ett inkluderande ledarskap som många på
företaget uppskattar. Samtidigt ser vi Anna som en person som kommer att ta
Grant Thorntons förändringsarbete vidare för att uppnå företagets vision och
målsättningar, inte minst inom samhällsnytta, kundnöjdhet och hållbarhetsfrågor.

-

Det är hedrande att styrelsen har valt mig som ny vd och jag är tacksam att få
förtroendet, kommenterar Anna Johnson. Det är både spännande och roligt att få
driva Grant Thorntonsförändrings resa vidare för hela företaget. Idag förändras
samhället i snabb takt, vilket påverkar våra kunder och medarbetare. En nyckelfråga
för mig är t.ex. hur vi på Grant Thornton kan skapa goda resultat på ett hållbart sätt
för såväl kunder, medarbetare som samhälle, samtidigt som det avspeglar det sätt
som vi vill leva och arbeta på idag. Jag är själv engagerad i Grant Thorntons
aktiviteter i Almedalen, där jag ser tydligt hur vi som företag kan bidra med våra
insikter och inspirera andra företag, avslutar hon.

Kort om Anna Johnson

Anna Johnson är partner, auktoriserad revisor och kontorschef i Visby, där hon tog över
kontorschefskapet i januari 2014. Hon började sin bana på Grant Thornton i Stockholm
1998 och arbetade under ett par år som ekonomiansvarig på ett företag, varpå hon
återvände till Grant Thornton. År 2005 flyttade Anna tillbaka till Visby, där hon var
revisionsledare fram till dess hon tog för två och ett halvt år sedan tog över
kontorschefskapet.
Anna Johnson blev 2015 utsedd till en av Gotlands 30 största talanger av magasinet
Horisont där hon placerade sig på en fjärdeplats.
För mer information kontakta:

Anna Johnson, tillträdande vd
T +46 708 21 71 45
E anna.johnson@se.gt.com
Twitter: @GT_AnnaJo
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Lisbeth Larsson, informationschef Grant Thornton
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
Twitter: @GT:_LisLar
www.grantthornton.se/press
Twitter:@GrantThorntonSE
Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget
med cirka 1150 medarbetare och 23 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton
International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda
revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice,
skatterådgivning och annan rådgivning.

