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Pressmeddelande: 
Vd-byte på EuroMaint i september 
 
Gorka Tamayo utses till ny vd på EuroMaint, då nuvarande vd David Schelin valt att 
övergå till styrelseledamot tillsammans med nya utmaningar. Kristian Viberg lämnar 
samtidigt sin roll som Chef för Komponenter och Material för andra möjligheter 
utanför Euromaint. Förändringen sker i september. 
 
 
Euromaint går in i en ny fas med högre takt i Integrations- och transformationsarbetet för att bli ett 
med ägarna CAF Rail Services i alla aspekter. För att möjliggöra detta behövs djup kunskap om hur 
CAF fungerar, hur CAFs globala framgångsrecept kan göra mest nytta i Euromaint och skapa 
förutsättningar för stark resultatutveckling i Norden. 
 
David Schelin har efter fyra år valt lämna sin operativa roll som VD på Euromaint men kommer att 
vara kvar i styrelsen på Euromaint. 
 
- Jag känner en stor tacksamhet över förtroendet att leda Euromaint genom en fyraårsperiod med 
många stora förändringar som jag är säker på kommer att göra Euromaint till ett framtidsorienterat 
och högst konkurrenskraftigt företag, säger David Schelin. 

David Schelin har varit vd för Euromaint sedan 2017. Under hans ledning har Euromaint både vunnit 
en plats på den norska marknaden och vunnit affärer både i Finland och Danmark. Flera större 
omorganisationer har genomförts med fokuset på att leverera stabil lönsam tillväxt. Nyligen har han 
även med säkra händer lett företaget genom en tuff kris, pandemin. Euromaint har under denna 
period även fått en global och stark aktör som ny ägare. Den spanska tågtillverkaren CAF, en 
industriell ägare med djup förankring i tågindustrin, förvärvade bolaget 2019. Bolaget har utvecklats 
och det finns en bra plattform för vidare utveckling.  

Nu lämnar Schelin över stafettpinnen till Gorka Tamayo som blir ny VD för Euromaint. Tamayo har 
lång erfarenhet från seniora ledarbefattningar inom CAF globalt. Närmast kommer han från rollen 
som globalt ansvarig för Komponentunderhåll inom CAF Rail Services. Överlämningen av VD-
uppgifterna sker den 1 september 2021.  
 
 

- Jag vill passa på att gratulera Euromaint till att vara ett viktigt satsningsområde i CAFs globala 
utveckling och till att få synnerligen starka tillskott av kunskap och erfarenhet från vårt 
moderbolag CAF. Och samtidigt passa på att önska lycka till, till dem som nu tar nya 
befattningar på bolaget, säger David Schelin.  

 
Kristian Viberg som idag ingår i bolagsledningen har efter tre år och olika befattningar på Euromaint 
beslutat att lämna sin roll som Chef för Komponenter och Material för att söka nya utmaningar 
utanför Euromaint. Kristians sista dag i sin befattning är den 1 september 2021.  
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I samband med detta delas Komponent- och materialförsörjning på Euromaint upp i två olika 
organisationer.  
Två resurser från CAFs organisation kommer att täcka dessa positioner. Javier Revuelta kommer att 
tillträda som chef för komponentverksamheten på Euromaint och Mikel Vidaurreta för inköp och 
logistik. Båda kommer också att flytta till Sverige för att täcka dessa positioner direkt härifrån.  
 
Euromaints nära 1 000 anställda i Sverige och Norge är informerade om förändringen. 
 
 

- Vi vill tacka David Schelin och Kristian Viberg för deras insats och arbete under dessa år och 
önskar Gorka Tamayo, Javier Revuelta och Mikel Vidaurreta största framgång på deras nya 
resa, säger Ibón Garcia Neill, ordförande i styrelsen för Euromaint. 

 
 
 
 
 
För mer information eller frågor: 
press@euromaint.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Euromaint 
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll av järnvägsfordon med tillhörande produktions- och 
logistikstruktur som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och 
produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg 
samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint har en omsättning på 1 453 MSEK och ca. 1 100 medarbetare (2019). 
Euromaint ägs av spanska företaget CAF sedan 2019. 
www.euromaint.com 
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Change of CEO at EuroMaint in September 

 

David Schelin has chosen to resign from his position at the Euromaint. Gorka 
Tamayo will be appointed new CEO of the company. Kristian Viberg is also 
leaving his role as Head of Components and Materials to pursue new 
professional opportunities. These changes will take place in September. 

 
Euromaint is entering a new phase with increased pace of integration and transformation to 
become a fully integrated part of the owner CAF Rail Services, in all aspects. To facilitate this, 
deep knowledge and experience of CAF’s structure and ways of working is needed. This is to 
make sure that CAF’s global recipe of success is fully deployed in the Nordics. 
 

After four years, David Schelin has chosen to leave his operational role as CEO of Euromaint. 
He will continue to contribute to the company as a member of the board of directors. 

- “I am very grateful for the confidence Euromaint had in me to lead them through a four-
year period with many major changes. I am sure it will make Euromaint a future-oriented 
and highly competitive company”, says David Schelin. 

David Schelin has been CEO of Euromaint since 2017. Under his leadership, Euromaint has 
both won a place in the Norwegian market and won business in both Finland and Denmark. 
Several major reorganizations have been implemented with the focus on delivering stable 
profitable growth. The company has grown and there is a good platform for further 
development. Recently, he has also led the company through the tough pandemic crisis, 
with steady hands. During this period, Euromaint gained new ownership. The Spanish train 
manufacturer CAF, a global and strong player with deep roots in the train industry, acquired 
the company in 2019.  

 

Gorka Tamayo will be the new CEO of Euromaint. Tamayo has extensive experience from 
senior management positions within CAF globally. Tamayo is leaving his current position as 
head of Component Services Globally in CAF Rail Services. The transfer of CEO’s will take 
place on the 1st of September. 

- I would like to congratulate Euromaint for being an important area of focus for CAF’s global 
development. Also in being assigned exceptionally strong leader with experience and 
knowledge from CAF. At the same time I would like to wish the best of luck to everyone at 
Euromaint in your future endeavors, says David Schelin. 
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Kristian Viberg, has after three years and various positions at Euromaint, decided to leave his 
role as Head of Components and Materials to pursue new professional opportunities. Kristian's 
last day in his position is the 1st of September. 

In connection with this, Euromaint Component and Material will be divided into two 
separate organizations. 

Two resources from CAF's organization will cover these positions. Javier Revuelta will take 
over as head of Component operations at Euromaint and Mikel Vidaurreta for purchasing 
and logistics. Both will also move to Sweden to cover these positions directly from here. 

Euromaint's nearly 1,000 employees in Sweden and Norway, have been informed of the 
changes. 

- “We would like to thank David Schelin and Kristian Viberg for their efforts and work during 
these years and wish Gorka Tamayo, Javier Revuelta and Mikel Vidaurreta the greatest success 
on their new journey”, says Ibón Garcia Neill, Chairman of the Board of Euromaint. 

 
 
 
For questions or more information, please contact us by; 
press@euromaint.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About EuroMaint; 

Euromaint offers qualified maintenance services to meet customer requirements for well-functioning rolling 
stock fleets. The company’s products and services guarantee the reliability and service life of track-mounted 
vehicles such as passenger trains, freight carriages, locomotives and work machines. Euromaint has a 
turnover of MSEK 1,595 and approximate 980 employees (2020). Euromaint is owned by the spanish 
company CAF since 2019.  
Euromaint.com 
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