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Pressmeddelande – 28 januari 2019 

Karnov Group utser ansvarig för den  
svenska verksamheten 

 
 

Karnov Group, en ledande leverantör av affärskritiska juridiska informationslösningar i Danmark och 

Sverige, har utsett Olov Sundström som ansvarig för den svenska verksamheten. Olov Sundström 

kommer att leda bolagets kombinerade svenska juridiska informationsverksamhet, som innefattar 

Karnov Group Sverige och Norstedts Juridik.  

I sin roll kommer Olov Sundström att leda Karnov Groups kombinerade juridiska informationsverksamhet på den svenska marknaden. 

Olov har mer än 30 års erfarenhet från informationsbranschen för juridik, och har tidigare varit VD för såväl Norstedts Juridik som 

Wolters Kluwer Skandinavien. Olov ingår även i Karnov Groups koncernledning.  

Flemming Breinholt, VD och koncernchef för Karnov Group kommenterar: "Utnämningen är ett naturligt och viktigt steg i vår 

integration av Norstedts Juridik. Vi är på god väg att kunna presentera ett gemensamt och mer komplett erbjudande till den svenska 

marknaden, och utnämningen är helt i linje med denna ambition. Olovs gedigna erfarenhet från branschen kommer att bidra till vår 

målsättning att bli den självklara partnern till alla som är verksamma inom juridik och skatt samt miljö, hälsa och säkerhet i Sverige 

och Danmark.” 

”Jag ser fram emot att få leda den svenska verksamheten, där ett starkt arv från Norstedts Juridik kombineras med den innovativa 

styrkan hos Karnov Group, med målsättningen att erbjuda befintliga och nya kunder bästa tänkbara innehåll”, säger Olov Sundström, 

ansvarig för Karnov Group Sverige.  

Karnov Group slutförde förvärvet av Norstedts Juridik i januari 2018 och tillsammans erbjuder bolagen runt 35 000 svenska 

användare affärskritisk juridisk information, varje dag.    

Olov har varit anställd på Norstedts Juridik sedan 2005, och tillträdde sin nya position den 1 januari 2019. 

För mer information, kontakta: 

Flemming Breinholt 

VD och koncernchef, Karnov Group 

+45 40 322 332 

flemming.breinholt@karnovgroup.com 

 

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö, hälsa och säkerhet i Danmark och 
Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap 
och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och 
Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Karnov Group ägs av Five Arrows Principal Investments, en del av Rothschild & Co. För mer 
information gå in på www.karnovgroup.com. 
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