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Sofia Ljungdahl ny VD för Wonderful Times Group AB  
 
Styrelsen för Wonderful Times Group AB (”WTG” eller ”Bolaget”) har beslutat att utse Sofia 
Ljungdahl till ny vd för Bolaget. Sofia, som varit CFO för WTG sedan 2011, tillträder sin nya tjänst 
omgående. WTG:s styrelse vill rikta ett varmt tack till Bolagets avgående vd, Roger Bolander, 
som under de två senaste åren lett WTG genom en mycket omfattande omstrukturering och 
kraftigt sänkt bolagets kostnadsmassa till en nivå som utgör en utmärkt språngbräda för 
framtida lönsam försäljningstillväxt.  
 
”Jag vill tacka Roger för det utmärkta arbete han genomfört under sin tid som vd för WTG. Han 
har varit drivande i genomförandet av den omstrukturering vi genomfört. Det är min 
uppfattning att WTG nu står mycket väl rustat för fokusera på försäljningstillväxt och ökad 
lönsamhet. Under Rogers ledning har vi koncentrerat all WTG:s verksamhet till vårt 
huvudkontor och logistikcenter i Huskvarna, vilket resulterat i kraftigt sänkta kostnader. Jag vill 
samtidigt hälsa Sofia välkommen i sin nya roll som vd. Sofia har lång erfarenhet inom WTG-
koncernen och kommer att bli en utmärkt vd. Under Sofias ledning ska WTG ytterligare 
förstärka såväl vår plattform för egenutvecklade produkter som vår portfölj av ledande 
varumärken inom samtliga våra segment”, säger WTG:s styrelseordförande Matts Kastengren.  

WTG är en ledande svensk aktör inom utveckling och försäljning av produkter för barnfamiljer, 
med egna välkända varumärken såsom ALF, Vincent och Tullsa. Koncernen omsätter cirka 100 
MSEK och har knappt 25 anställda.  

“Jag ser mycket fram emot att få fortsätta att arbeta med att vidareutveckla WTG och vårt 
erbjudande i min nya roll. Samtidigt som vi slutför de sista bitarna i det omfattande 
kostnadsbesparingsprogram som vi sjösatte under 2013 kommer mitt fokus framgent att ligga 
på att ytterligare stärka vår produktportfölj, samt vår säljorganisation, för att uppnå en 
förbättrad lönsamhet”, säger Sofia Ljungdahl.  
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