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Viceprezidentas – Bendrų produktų ir
paslaugų (CPS) Vyriausiojo veiklos
vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir
Danijos šalių grupės (LED) valdymo
vadovas

Darbo patirtis:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuo 2017 m. –„Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Bendrų produktų ir
paslaugų (CPS) Vyriausiojo veiklos vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių
grupės (LED) valdymo vadovas
2014-2016 m. – „TeliaSonera“ (Švedija) Europos regiono vyriausias technologijų vadovas
2013-2014 m. – „TeliaSonera“ (Švedija) mobiliojo ryšio verslo srities verslo proceso
vadovas-viceprezidentas
2010-2012 m. – „TeliaSonera“ (Švedija) mobiliojo ryšio verslo srities vyriausias
technologijų vadovas-vyriausias viceprezidentas
2009-2010 m. – „TeliaSonera“ (Švedija) mobiliojo ryšio verslo srities produktų plėtros
vadovas-viceprezidentas
2007-2009 m. – „TeliaSonera“ (Švedija) mobiliojo ryšio verslo srities verslo plėtros
vadovas-viceprezidentas
2001-2011 m. – Švedijos informacijos ir komunikacijos instituto valdybos narys
2003-2007 m. – „TeliaSonera“ (Švedija) vyriausias tinklo vadovas-vyriausias
viceprezidentas
2001-2006 m. – Luleå technikos universiteto (Švedija) valdybos narys
1998-2003 m. – „Generic Systems“ (Švedija, Stokholmas) valdybos narys
2001-2001 m. – „Telia Business Innovation AB“ (Švedija) generalinis direktorius ir „Telia
Research AB“ (Švedija) generalinis direktorius
1999-2003 m. – „Telia Research AB“ (Švedija) generalinis direktorius
1998-2002 m. – „Acreo AB“ (Švedija) IT ir techninės įrangos tyrimų ir plėtos instituto
valdybos narys
1987-1999 m. – „Telia Research AB“ (Švedija) ėjo įvairias pareigas, kol tapo įmonės
generaliniu direktoriumi

Išsilavinimas:
•
•
•
•

Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras (2001 m.)
Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras (1987 m.)
Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras
(1986 m.)
Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras (1983 m.)

Dalyvavimas kitų įmonių veikoje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telia Lietuva, AB (Lietuva) valdybos narys nuo 2014 m., Atlygio komiteto pirmininkas
„TT-Netværket P/S“ (Danija) valdybos pirmininkas
„Telia Towers AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas
„Telia Company Danmark A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas
„Telia Mobile Holding AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas
„Telia Nättjänster Norden AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas
„Systecon AB“ (Švedija) valdybos narys
„Systecon Group AB“ (Švedija) valdybos narys
„Systecon Software AB“ (Švedija) valdybos narys
„Svenska UMTS-Nät AB“ (Švedija) valdybos narys
„Svenska UMTS-licens AB“ (Švedija) valdybos narys
„Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys
„Latvijas Mobilais Telefons (LMT) SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys

Kita informacija:
Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

