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CTEK stärker sin styrelse och utser två nya medlemmar
CTEK Sweden AB har utsett Pernilla Walfridsson och Jessica Sandström till sin styrelse.

Pernilla Walfridsson är en erfaren styrelseledamot och finanschef. Pernilla
arbetar för närvarande för Nobina, Nordens största kollektivtrafikföretag,
och tar med sig betydande strategisk och operativ ledarskapserfarenhet från
flera områden, däribland grön teknik och konsumenthandel.

Jessica Sandström har i två decennier arbetet med produktstrategi,
kommersialisering och har haft ledande chefspositioner inom bilindustrin.
Hon har dokumenterad erfarenhet inom produktutveckling och har under
de senaste tio åren drivit utveckling av produkter och lösningar inom emobilitet.

– Det är viktig att vi har en mångsidig styrelse med global erfarenhet när vår verksamhet fortsätter
att växa och vår kundbas breddas. Detta för att fortsätta vara marknadsledande och uppfylla våra
ambitiösa tillväxtmål, säger Hans Stråberg, styrelseordförande i CTEK, och fortsätter:
– Vi är glada över att välkomna Pernilla och Jessica till vår styrelse. De tar med sig expertis från både
teknik och greentech-industrin, finansvärlden, fordonsindustri och e-mobilitet. Tillsammans med
ledningen kommer styrelsen stötta verksamheten för att möta tillväxtplaner och behålla ett starkt
kundengagemang.
Pressbilder på Pernilla Walfridsson och Jessica Sandström finns här.

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN /
SWEDEN
+46 225 351 80 / INFO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM

PRESSMEDDELANDE
Presskontakter
Madelene Kornfehl
Cloudberry
Telefon: 070 658 58 85
madelene@cloudberry.se
Katharine Parker
PR Manager
Tel: +44 (0)7974 141266
E-mail: Katharine.parker@ctek.com

Om CTEK
CTEK

med

huvudkontor

i

Vikmanshyttan

i

Dalarna

är

internationellt

ledande

inom

batteriladdningslösningar, huvudsakligen för fordon. Företaget utvecklar en rad olika produkter för

fordonsbranschen, från 12V & 24V-laddare till laddningslösningar för elfordon.
Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler än 50 av världens ledande
fordonstillverkare samt genom laddningsoperatörer, fastighetsägare och andra organisationer för
att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur.
CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. Företaget har ett djupt rotat
engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att leva efter
branschledande ESG-standarder.
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