Pressmeddelande – 16 maj 2017

ChromoGenics har utsett Björne Ekberg till inköp- och logistikansvarig
ChromoGenics AB (publ) ser tilltagande efterfrågan på ConverLight™ dynamiska glas för
solskydd och ökar produktionsvolymerna. Björne Ekberg har utsetts till inköp- och
logistikansvarig. Björne tillför omfattande industriell expertis och erfarenhet från tillväxtbolag
till ChromoGenics.
Björne har haft strategiska och operativa roller där han framgångsrikt drivit och utvecklat relationer
med underleverantörer för att säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad varuförsörjning i
internationella miljöer. Björne kommer närmast från Gyros, Uppsala, där han arbetat som supply chain
manager.
”Vi är mycket glada att ha Björne med oss för att ta vår inköp- och logistikfunktion till nästa nivå.
Björne har en lång och bred industriell bakgrund med fokus på kvalitet i hela inköp- och logistikflödet
för att optimera våra kund- och leverantörsrelationer, säger Micael Hamberg, COO för ChromoGenics.
”Vi är i en spännande tillväxtfas. Med Björnes omfattande erfarenhet kommer han att driva
förhandlingar med underleverantörer i takt med ökande volymer samt säkerställa en leveransprecision
med hög kvalitet till våra kunder”.
"Jag ser fram emot att få möjligheten att bidra till ChromoGenics tillväxtresa,” säger Björne Ekberg.
"ConverLight™ dynamiska glas för solskydd är en produkt i tiden med stort hållbarhetsvärde. Det är
spännande att intresset för produkten ökar och jag ser fram emot att säkerställa våra leveranser med
nöjda kunder som fokus,” sammanfattar Björne.
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Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets
unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och
energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från
världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten.
ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W
Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

