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Powerbox Group udnævner Patrick Le 
Fèvre til Chief Marketing and 
Communications Officer  

Pressemeddelelse 
14. december, 2016 
 

Powerbox International AB har udnævnt Patrick Le Fèvre, tidligere 
Marketing and Communication Director, til en ny rolle som Chief 
Marketing and Communications Officer (CMCO). Udvidelsen af hans 
forretningsansvar skal markedsføre Powerbox’ standard- og 
kundespecifikke produkter og løsninger med virkning fra 1. januar, 2017. 
Patrick Le Fèvre vil være ansvarlig for markedføringen af 
strømforsyningsløsningerne fra Eplax, en tysk virksomhed, som 
Powerbox købte i maj, 2016, ligeledes gælder det produkter designet af 
det tidligere Power Technics BV, et hollandsk firma, hvis aktiver blev købt 
af Powerbox i april, 2016. Patrick Le Fèvre forbliver en del af Powerbox’ 
strategiske ledelse og vil rapportere direkte til gruppens CEO, Martin 
Sjöstrand. 

“Patrick Le Fèvres erfaring og dedikation til forsyningsbranchen samt hans 
passion for energieffektivitet og miljøansvar har skabt fremragende resultater i 
hans marketingopgaver hos Powerbox. Efter bestyrelsens mening vil hans talent 
og engagement vise sig værdifuldt i forhold til de nye forretningsområder, som vi 
har købt i 2016. Jeg ønsker ham tillykke med forfremmelsen og er sikker på, at 
hans hidtidige succeser vil blive gentaget i den nye rolle, han får”, siger Martin 
Sjöstrand. 

“Det tætte samarbejde med både R&D og markedsføringen har i løbet af det 
seneste års tid ført til et innovationsniveau hos Powerbox i en grad, jeg ikke 
tidligere har set i løbet af mine 25 år inden for strømforsyningsindustrien. 
Ydermere retter virksomheden sine anstrengelser mod to af de vigtigste 
parametre for sine kunder, nemlig energieffektiviteten og en kortere time-to-
market selv for de mest komplekse, kundespecifikke løsninger. Det er en filosofi, 
som går igen gennem alle trin af produktudviklingen, så jeg ser frem til at skulle 
konsolidere vores marketingarbejde gennem hele gruppen”, tilføjer Patrick Le 
Fèvre i en kommentar til udnævnelsen. 

Patrick Le Fèvre har international erfaring som markedsfører og ingeniør med 
sine mere end to årtiers arbejde inden for branchen. Han er en velkendt og 
respekteret taler ved mange af industriens konferencer især i forhold til grøn 
energi og med mere end 200 offentliggjorte artikler i førende medier og på flere 
af industriens websites. 

Patrick Le Fèvre har tidligere haft ledende marketing- og kommunikationsroller 
hos Ericsson Power Modules i over 20 år, før han kom til Powerbox i november, 
2015. 
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Powerbox 
Powerbox er grundlagt i 1974 og er i dag en af Europas største virksomheder 
inden for strømforsyning. Med sit hovedkvarter i Sverige og lokal 
repræsentation i 15 lande på fire kontinenter betjener Powerbox kunder over 
hele verden inden for fire hovedområder, industri, medico, transport/jernbane 
og forsvar. Gennem sine omfattende kompetencer, erfaring og et bredt program 
kombinerer Powerbox rollerne som rådgiver og leverandør, og det hjælper 
kunderne til en bedre konkurrenceevne gennem individuelt tilpassede og 
optimerede strømforsyninger til kundens eksakte behov. Powerbox er anerkendt 
for sin tekniske innovation, som bidrager til at reducere energiforbrug samt 
virksomheden evne til at håndtere hele produktlevetidscyklussen, så 
miljøpåvirkningerne bliver mindst mulige. 

 
For yderligere information: 
Besøg venligst www.prbx.com 
Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer  
+46 158 703 00 
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