
 

 

 

   

 

 

 

ChromoGenics har utsett Åsa Stroofe till Chief Marketing Officer 

ChromoGenics accelererar sin kommersialisering av ConverLight™ dynamiska glas för 

solskydd givet den ökande efterfrågan för energieffektivitet i byggnader. Åsa Stroofe har 

utsetts till Chief Marketing Officer, CMO, från och med 1 november 2017 och kommer att ingå i 

bolagets ledningsgrupp. 

Med en B.Sc. in Physiological Science och Master Classes inom marknadsföring har Åsa mer än 20 

års strategisk och taktisk erfarenhet från både internationella företag och start-up bolag. Hon har haft 

flera globala marknadsföringsroller, senast hos Thermo Fisher Scientific. 

"Vi är glada att ha Åsa med oss för att driva vår marknadsstrategi. Åsa har stor erfarenhet av att 

etablera ny teknik globalt", säger Thomas Almesjö, VD för ChromoGenics. "Vi befinner oss nu i en 

spännande kommersialiseringsfas och med Åsas kundfokus kommer vi att stärka ChromoGenics 

marknadsposition." 

"Jag ser fram emot att bli en del av ChromoGenics energiska team", säger Åsa. "Att marknadsföra en 

unik hållbar lösning för solskydd till fastighetsmarknaden är spännande. ConverLight™ dynamiska 

glas gör det möjligt för fastighetsägare, arkitekter och byggföretag att minska energiförbrukningen och 

förbättra inomhuskomforten samtidigt som naturligt dagsljus och utsikt bevaras. Jag ser fram emot att 

bidra till fortsatt framgång för ChromoGenics”, avslutar Åsa. 
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Om ChromoGenics 

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets 

unika elektrokroma produkt, 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 
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