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VD slutar  
 
Styrelsen och Magnus Söderberg har idag kommit överens om att Magnus kommer lämna posten 
som VD för C Security Systems AB. Uppsägningstiden är tre månader och Magnus kommer även 
att lämna styrelsen i samband med att uppsägningstiden har gått ut. 
 
Styrelsen har i samråd med Magnus Söderberg kommit fram till att nya krafter är nödvändigt för att 
genomföra de förändringar som behövs för att öka bolagets omsättning och nå lönsamhet. 
  
Magnus Söderberg kommer under uppsägningstiden att fortsätta med sina ordinarie 
arbetsuppgifter och hjälpa till med övergången under den tid som krävs. 
 
”Jag var tidigt in i bolaget och har jobbat med det intensivt under mer än sju år. Jag och resten av 
styrelsen tror att bolaget och aktieägarna gynnas av att nya krafter tar vid och att tillfället nu är det 
rätta.” säger Magnus Söderberg. 
 
Arbetet med de potentiella affärer och strategiska samarbeten som kan göra bolaget 
kassaflödespositivt och utöka bolagets kundportfölj kommer fortgå. Fokus på detta kommer nu 
intensifieras med ett aktivt stöd av styrelsen. 
 
”Vi vill passa på att tacka Magnus för det hängivna arbete som utförts under denna tid”, säger 
Robert Tejme ordförande i C Security Systems. 
 
Arbetet med att rekrytera ny VD har påbörjats. 
  
C Security Systems AB (publ)  Styrelsen  
 
För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller  
e-post: ir@c-pod.se  
 
Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2019. 
 
Kort om C Security Systems AB 
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som 
fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under 
varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedd för ett 
flertal olika fordonstyper. 


