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Sven Hindrikes ny VD och koncernchef för Swedish Match 
 
Sven Hindrikes har idag utsetts till VD och koncernchef för Swedish Match koncernen.  
 
Sven Hindrikes började som finansdirektör på Swedish Match i juni 1998 och i december 
1999 utnämndes han till vice VD. Han har varit tillförordnad VD och koncernchef sedan 19 
mars, 2004. Före sin karriär på Swedish Match har Sven innehaft ett antal befattningar inom 
ABB i Kanada och Mexiko. Han flyttade tillbaka till Sverige 1994. Sven, som är 54 år, är 
utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering från Handelshögskolan 
i Stockholm. 
 
”Sven Hindrikes har gjort ett utmärkt jobb som finansdirektör på Swedish Match”, säger 
Bernt Magnusson, styrelsens ordförande. ”Det i kombination med det sätt på vilket han har 
tagit sitt ansvar som tillförordnad President och CEO gör att det saknas anledning att dröja 
med utnämnandet. Sven kan verksamheten. Han förstår bolagets förutsättningar och villkor. 
Han känner människorna på Swedish Match och alla känner och respekterar honom. Styrelsen 
är övertygad om att Sven kommer att göra en lika bra insats som President och CEO som han 
har gjort som finansdirektör och ser fram mot att arbeta med honom i hans nya position att 
utveckla och öka lönsamheten i Swedish Match” tillägger Bernt Magnusson. 
 
Sven Hindrikes kommer att erhålla en fast årlig lön på 5 500 000 SEK. Som rörlig lön 
kommer han dessutom kunna erhålla en ersättning motsvarande högst 35 % av den fasta 
lönen. Han kommer också att vara berättigad till att delta i det optionsprogram som nyligen 
fastställdes av aktieägarna på bolagsstämman. Vid eventuell uppsägning av anställning 
gäller 6 månaders uppsägningstid, ömsesidigt för båda parter. Om företaget säger upp 
anställningen utgår avgångsvederlag under maximalt 18 månader efter avslutad anställning. 
Sven Hindrikes är berättigad till pension från 62 års ålder. Pensionsplanen består dels av en 
förmånsbestämd plan för lönedelar under 30 basbelopp (ITP-planen), dels en premiebestämd 
plan för lönedelar över 30 basbelopp. Avgiften för den premiebestämda planen är 40 % av 
den del av lönen som överstiger 30 basbelopp.   

____________ 
 
Swedish Match är ett unikt företag med sitt utbud av marknadsledande varumärken inom snus 
och tuggtobak, cigarrer och piptobak – tobakens nischprodukter, samt tändstickor och 
tändare. Koncernens verksamhet är global. Rullande tolvmånadersomsättning till och med 
mars 2004 uppgick till 13 032 MSEK i mer än 140 länder. Aktien är noterad på 
Stockholmsbörsen (SWMA) och Nasdaq (SWMAY). 
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Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm 
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00 

Organisationsnummer: 556015-0756 
www.swedishmatch.com 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Bernt Magnusson, Styrelsens ordförande  
Kontor 08 788 25 00, Mobil 070 209 69 51 
 
Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel 
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64 


