
 
 

Persbericht                  Stockholm, 10 januari 2017 

Per Lindeberg nieuwe CEO van Aura Light  

Per Lindeberg is in dienst getreden in de functie van CEO van de Zweedse lichtfabrikant Aura Light 
International AB. Per heeft recent gewerkt in een leidinggevende functie bij de Sonepar Group, 
waar hij werkte als CEO en Managing Director van de Oakwell Group.  

Per Lindeberg heeft veel managementervaring binnen internationale ondernemingen en is bekend 
met industrieën die te maken hebben met snelle technologische veranderingen. Daarnaast heeft hij 
als medeoprichter aan de basis gestaan van succesvolle bedrijven.  

“We verwelkomen Per Lindeberg bij Aura Light en vertrouwen erop dat hij succesvol zal zijn 
in zijn nieuwe functie, dankzij zijn brede ervaring op operationeel en managementniveau”, 
zegt Lennart Sundén, voorzitter van de Aura Light Board. 
 
“Aura Light is een sterk merk en staat bekend om haar innovatieve lichtoplossingen, de hoge 
kwaliteit en duurzaamheid. De lichtindustrie verandert snel en ik kijk ernaar uit om 
betrokken te zijn bij de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf”, zegt Per Lindeberg. 

Per Lindeberg volgt Martin Malmros op. Martin is 10 jaar lang CEO van Aura Light geweest.   

“We bedanken Martin voor zijn 10 jaar bij Aura Light en zijn bijdrage aan de groei van de 
onderneming. Hij heeft het bedrijf succesvol geleid van een Noord-Europese lichtbronnen 
producent naar een internationale leverancier van complete, duurzame lichtoplossingen”, 
vervolgt Lennart Sundén. 
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Voor meer informatie:  
Lennart Sundén, Chairman of the Board of Aura Light International AB,  
+46 (0)767-92 96 95 
Per Lindeberg, CEO Aura Light International AB,  
+46 (0)738-70 00 00, per.lindeberg@auralight.com 
Ellen Flodin, Press Officer Aura Light International AB, 
+46 (0)725-71 65 00, ellen.flodin@auralight.com  
    
Over Aura Light  
Aura Light is een verlichtingsfabrikant en levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij in staat zijn om kosten te 
reduceren en hun ecologische voetafdruk te verlagen. Aura Light staat bekend om haar hoge kwaliteitsproducten met een lange levensduur 
en haar lichtoplossingen waarmee bovendien tot 80% bespaard kan worden op het energieverbruik. De basis voor Aura Light werd al in 
1930 gelegd onder de naam Lumalampan. Long Life lampen worden geproduceerd sinds 1980. Het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, 
Zweden. Het concern heeft dochterondernemingen en distributeurs en verkoopt lichtoplossingen over de gehele wereld. De klanten komen 
voornamelijk uit de industrie, real estate, retail en de openbare sector. Aura Light heeft zo´n 300 medewerkers en een omzet van 80 miljoen 
euro. Meer informatie vindt u op www.auralight.nl. 
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