
 

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ) – noterat på Nasdaq First North, har 120 års erfarenhet av teknisk handels-

verksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier 

och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på 

omkring 450 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, 

Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på 

christianberner.se och christianberner.com. 
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Christian Berner Tech Trade AB (publ) utser ny vd i Norge 

Christian Berner Tech Trade AB (publ) har utsett Herman Christian Thon till ny vd för den norska 

verksamheten Christian Berner AS och medlem av koncernledningen. Herman tillträder den 1 april 2017 

och kommer från en position som Director Solutions and Services på GS-Hydro AS. Han efterträder 

Nicolai Lenschow som kommer att lämna bolaget. 

— Jag är mycket glad att Herman tar över vd-rollen i Norge. Han har rätt erfarenhet och gedigen 

kunskap, samt en hög energinivå. Jag är övertygad om att han kommer skapa engagemang och 

entusiasm i Christian Berners norska team kring utvecklingen av vår verksamhet, säger Bo 

Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade. 

 

— Det ska bli spännande att få leda Christian Berner AS och tillsammans med medarbetarna i 

verksamheten utveckla bolagets lönsamhet och tillväxt. Jag ser också fram emot att ingå i 

koncernledningen där jag kan tillföra fördjupad kunskap kring utvecklingen av tjänste-och 

serviceerbjudandet, säger Herman Christian Thon. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 31-336 69 10 

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com, www.christianberner.com  

Anna Boqvist, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 31-336 69 86 

E-post: anna.boqvist@christianberner.com, www.christianberner.com  

 

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari, 2017 kl. 11:15 CET. 

Certified Adviser: Remium Nordic AB, Tel: +468 454 32 00 
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