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Denna information är sådan information som Formpipe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets 
nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande. 
 
Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa mjukvaror som 
förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång. 
 
Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar 
vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett 
börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm. 
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 Pressmeddelande, onsdag 25 januari 2023 

Formpipe aviserar VD-skifte. 
Christian Sundin kommer lämna som VD för Formpipe Software AB 
(publ). Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess och tills ny VD 
utsetts fortsätter Christian Sundin i rollen för att säkerställa en 
smidig succession. 

”Vi är tacksamma för Christian Sundins mångåriga bidrag som VD för 
Formpipe. Han har lett bolaget framgångsrikt i 16 år, och byggt upp ett 
starkt erbjudande av konkurrenskraftiga produkter till en stabil kundbas 
och skapat ständigt växande repetitiva intäkter. Christian har därutöver 
format ett globalt, kompetent team vilket gör oss rustade för nästa steg i 
företagets utveckling”, säger Annikki Schaeferdiek, styrelseordförande för 
Formpipe. 

”Det har varit ett privilegium att leda och utveckla Formpipe och 
tillsammans med ledningsgruppen skapa ett globalt SaaS-bolag med 
långsiktiga kundrelationer inom både privat och offentlig sektor. Jag ser 
fram emot att fortsätta följa Formpipe i dess fortsatta utveckling, och är 
stolt över att lämna över ett starkt bolag med en spännande tillväxtresa 
framför sig”, säger Christian Sundin, VD för Formpipe 

”Vi går nu in i en ny fas för Formpipe, med fokus på att accelerera den 
globala expansionen av Lasernet och realisera den fulla potentialen i vår 
affär inom publik sektor. Styrelsens bedömning är att tiden är mogen för 
ett förnyat ledarskap i Formpipe. I väntan på att ny VD tillträder fortsätter 
Christian Sundin som VD vilket säkerställer en smidig övergång,” avslutar 
Annikki Schaeferdiek. 

 

 

För ytterligare information, kontakta: 
 
Annikki Schaeferdiek, Styrelseordförande, +46 70 667 52 14 
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85 
 

  


