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Stockholm 16 augusti 2016

Pekka Stenqvist utsedd till CEO för DHL Freight Nordics
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och DHL Freight är experter på väg- och
järnvägstransporter. Pekka Stenqvist kommer att ta över CEO ansvaret för Norden, med
effekt från och med 15 augusti 2016, då Peter Hesslin efter 24 år lämnar bolaget för nya
utmaningar i livet och karriären.
Pekka Stenqvist är 58 år och är för närvarande landschef för DHL Freight Finland, en tjänst som
han haft sedan 2012. Pekka har en gedigen bakgrund från transport och logistikbranschen och har
tidigare haft ledande befattningar inom Itella Logistics, Maersk och DFDS.
Peter Hesslin har sedan 1992 arbetat i flera funktioner och europeiska geografier inom DHL. Som
CEO för DHL Freight Nordics & UK har han framgångsrikt utvecklat bolaget. Förutom hans
affärsprestationer har Peter aktivt arbetat med socialt samhällsansvar och initierat och drivit
samarbeten med bland annat My Dream Now, Vasaloppet och Project Playground.

DHL ingår i Deutsche Post DHL och 2015 hade koncernen en omsättning på mer än 59 miljarder
euro.
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DHL – Logistikbolaget för hela världen
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL
erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport,
kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än
220 länder och territorier och med 340 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta
kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens
behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande
arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering
samt utbildning.
DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2015 hade koncernen en omsättning på mer än 59 miljarder euro.
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