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Ripasso Energy förstärker med ny kommunikationschef 

Miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB har anställt Sven Ljungberg som Chief 

Communication Officer (CCO) och medlem i företagets ledningsgrupp. 

Rekryteringen är ett led i att ytterligare förstärka den egna organisationen och 

att anpassa bolaget inför planerad notering på reglerad marknad. 

Ripasso Energy AB har anställt Sven Ljungberg i den nyinrättade rollen som Chief 
Communication Officer (CCO). Han har en stark ledningsbakgrund, har arbetat med 
kommunikation i olika roller i närmare 30 år, och gedigen erfarenhet från flera 
branscher och marknader. Sven kommer närmast från egen konsultverksamhet och 
arbetade innan dess som kommunikations- och varumärkeschef på Skandia i många 
år. 

- Vi är mycket nöjda över att kunna rekrytera Sven Ljungberg till Ripasso Energy. 

Sven har bistått oss på konsultbasis i närmare ett år och känner redan bolaget väl. 

Hans stora kunnande och kompetens inom kommunikationsområdet kommer vara till 

mycket stor nytta för oss i den fortsatta expansionen och den planerade noteringen 

på reglerad marknad 2019, säger Gunnar Larsson, VD Ripasso Energy. 

I rollen som CCO kommer Sven att ansvara för företagets Investor relations, 
varumärkesarbete, samt externa och interna kommunikationsarbete. Han tillträder 
tjänsten den 15 oktober 2018. 

- Ripasso Energy är ett spännande miljöteknikföretag med en unik kostnadseffektiv 
lösning för att producera klimatsmart el. Jag ser verkligen fram emot att få vara med 
och bidra till att utveckla ett företag som kan ge ett stort positivt bidrag till att lösa vår 
tids stora globala ödesfråga – klimatet, säger Sven Ljungberg, ny CCO Ripasso 
Energy AB. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Gunnar Larsson, Vd Ripasso Energy AB,  ir@ripassoenergy.com.  

Om Ripasso Energy 

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 hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, 

PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi 

med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas 

på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com. 

https://ripassoenergy.com/
mailto:ir@ripassoenergy.com
https://ripassoenergy.com/

