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Nepa tillsätter Sonja Thorngren som Chief Financial Officer 

 

STOCKHOLM, Sverige – Nepa, ett ledande analysföretag som erbjuder lösningar för att lyfta 

varumärke och försäljning genom ökad marknadsföringseffektivitet, rekryterar Sonja 

Thorngren som ny Chief Financial Officer efter Ann-Christine Fick som på egen begäran 

lämnar bolaget. Sonja kommer närmast från rollen som CFO och tf. VD på det First North-

listade bolaget ChargePanel AB (publ). Hon har över 15 års erfarenhet från ledande 

befattningar inom ekonomi och finans, från såväl noterade internationella som privatägda 

svenska bolag, däribland Elite Hotels, Whirlpool och Hilton. 

 

”Vi är väldigt glada att kunna välkomna Sonja Thorngren till Nepa. Med sin långa erfarenhet 

och finansiella kompetens kommer hon att kunna bidra positivt till bolagets stabilitet och 

fortsatta utveckling”, säger VD Ulrich Boyer. 

 

”Jag är väldigt stolt och glad över att anta rollen som CFO på Nepa. Jag ser fram emot att få 

ta del av företagskulturen och tillsammans med mina nya kollegor fortsätta utveckla 

finansfunktionen med fokus på lönsam tillväxt”, säger Sonja Thorngren. 

 

Sonja tillträder sin nya roll den 6 februari 2023 och blir samtidigt ny medlem av 

ledningsgruppen. Hon kommer vara stationerad på Nepas Stockholmskontor och rapportera 

direkt till VD Ulrich Boyer. Nuvarande redovisningschef Elin Nordholm kommer vara 

tillförordnad CFO från det att Ann-Christine Fick lämnar bolaget fram till dess Sonja 

Thorngren tillträder. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ulrich Boyer, CEO 

Nepa AB 

ub@nepa.com 

+46 70 822 66 18 

 

  

 

Om Nepa 

Nepa är ett ledande företag inom varumärkesutveckling och optimering av marknadsföring. Genom att 

kombinera modern research med den senaste tekniken, djup expertis och innovativa lösningar, 

hjälper vi några av världens mest kända varumärken att skapa tillväxt genom data. Med huvudkontor i 

Stockholm, Sverige, och kontor i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA och Indien hjälper 

Nepa företag i över 50 länder. Företaget är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. 

 

Erik Penser Bank AB är Nepas Certified Adviser. 
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