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Västra Frölunda, Göteborg, 11 januari 2018 

 

Ripasso Energy förstärker med ny CTO 

 

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB har anställt Heije 

Westberg som Chief Technical Officer (CTO) och medlem i företagets 

ledningsgrupp. Hon kommer närmast från tjänsten som CTO på Minesto AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripasso Energy anpassar och utvecklar sin organisation efter 
försäljningsframgångarna under 2017. I den nyinrättade rollen som Chief Technical 
Officer (CTO) har företaget anställt Heije Westberg. Westberg har en stark 
ledningsbakgrund, mångårig erfarenhet av att utveckla och bygga upp tekniska 
organisationer, samt ett stort tekniskt kunnande med en doktorsexamen från 
Chalmers/Göteborgs universitet. Hon kommer närmast från tjänsten som CTO på 
miljöteknikföretaget Minesto AB och arbetade innan dess på Volvo Technology 
Corporation. 

- Vi är mycket nöjda över att kunna rekrytera Heije Westberg till Ripasso Energy. 
Hennes bakgrund, med gedigen erfarenhet från energibranschen och stora 
kunnande och kompetens kring förbränningsteknik, är i det närmaste idealiskt för 
oss. Med Heije har vi fått precis den CTO som vi behöver för nästa fas i företagets 
utveckling, säger Gunnar Larsson, Vd Ripasso Energy AB. 

- Ripasso Energy är ett spännande företag. Det är imponerande hur företaget 
framgångsrikt vidareutvecklat och anpassat den 200-åriga stirlingteknologin för att 
användas för att producera klimatsmart el. Jag ser verkligen fram emot att få vara 
med och bidra till att utveckla företaget vidare nu när produkterna börjar 
serietillverkas, säger Heije Westberg, ny CTO Ripasso Energy AB.  
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För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen 
kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson, e-
post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, 
besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera 
på bolagets nyhetsbrev. 

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att 

vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till 

elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser 

jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys 

stirlingmotor har inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med 

närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Bolaget är listat i 

Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs 

mer på www.ripassoenergy.com. 
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