
 

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk 
handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till 
industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 185 medarbetare i hela 
Norden, och en nettoomsättning på omkring 700 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. 

 

 

 

 

Pressmeddelande Göteborg 2020-08-13 

  

Christian Berner Tech Trade genomför organisationsförändringar i koncernen 

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att Erik Thorup under slutet av året kommer att 
lämna sin befattning som vd för det danska dotterbolaget A/S Christian Berner.  
 
Ny vd för A/S Christian Berner blir Hans Lindqvist, som även är vd i det svenska dotterbolaget Christian 
Berner AB. Därmed uppnås effektivisering inom administration, ledning och styrelsearbete.  
Process att rekrytera en säljare som tar över Erik Thorups säljarroll har inletts. 
 

− Erik Thorup har med sitt engagemang och ledarskap gjort betydelsefulla insatser för Christian 
Berner under många år. Vi tackar Erik som nu valt att gå vidare med nya utmaningar och 
önskar honom lycka till säger Bo Söderqvist, vd och koncernchef i Christian Berner Tech Trade 
AB. 
 

− Jag ser fram emot att ta över som vd på A/S Christian Berner. Bolaget har haft en stark 
utveckling de senaste åren och tillsammans med medarbetarna vill jag bidra till att bolaget ska 
fortsätta denna utveckling, säger Hans Lindqvist, vd Christian Berner AB och tillträdande vd på 
A/S Christian Berner. 

 
För ytterligare information kontakta: 
 
Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0)70-18 66 910 
E-post: bo.soderqvist@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 13 augusti kl. 09:00 CET. 

 


