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Thomas Blomberg ny koncernchef och VD i Scandinavian Track Group
(STG) AB
Thomas Blomberg blir från och med 1 september 2012 ny koncernchef och VD i Scandinavian
Track Group (STG) AB. Tomas Sjöblom, som innehaft befattningen sedan starten och som är
en av grundarna av STG har själv varit pådrivande för att finna en ny koncernchef och VD för
att kunna ägna sig åt marknadssidan. STG beslutade tidigt att det är lättare att rekrytera ny
koncernchef och VD till STG med en ägare som Polaris än att försöka rekrytera en
branschkunnig marknadschef. Tomas Sjöblom kommer fortsättningsvis, att ha en central roll
som marknadschef och ingå i bolagets styrelse och ledningsgrupp.
STG är en av de ledande underentreprenörerna inom underhåll och service av det svenska
järnvägnätet. Bolaget med dotterbolag omsätter cirka SEK 250 miljoner.
Thomas Blomberg är 52 år och för närvarande VD i DalaFrakt och Logistik AB som är ett av de
ledande transport och logistikbolagen i Dalarna. Thomas har dessförinnan ett förflutet som bl.a.
Produktionschef för Borlänge Energis Infrastruktur. Thomas är utbildad som Väg- och Baningenjör, är
sambo, har två barn och är bosatt i Gustafs utanför Borlänge.
Ants Suurkuusk, styrelseordförande i STG:
– Frågan om VD´s arbetsuppgifter, i och med att Polaris kom in som ny ägare hösten 2011 har varit i
fokus och har drivits av Tomas Sjöblom själv. Skiftet kommer att ge STG större möjlighet att växa
och utvecklas och Tomas Sjöblom kommer nu att kunna ägna sig mer åt det för bolaget mycket viktiga
marknadsarbetet. Thomas Blomberg kommer i sin roll som VD för STG att ansvara för såväl den
operativa driften som för organisation och administration.
Tomas Sjöblom, VD för Scandinavian Track Group:
– Genom att få in en ny VD för STG med arbetsuppgifter inom organisation och administration för
koncernen på en övergripande nivå och med operativt ansvar kan jag själv ägna mig fullt ut åt strategi
och utveckling av våra affärer och kundrelationer.
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Scandinavian Track Group består av åtta dotterbolag som samtliga arbetar med service- och
byggtjänster med inriktning mot järnvägsspår. Koncernen omsätter cirka SEK 250 miljoner och
bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. STG har drygt 120 anställda. STG ägs
gemensamt av Polaris och ledningsgruppen i STG. Polaris Private Equity är en svensk-dansk
kapitalfond som inriktar sig på buy-out investeringar i väletablerade mindre och medelstora företag i
Danmark och Sverige
Ytterligare information finns tillgänglig på hemsidan www.trackgroup.se

