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Styrelsen och avgående VD Jacob Lundberg har idag kommit överens om att Jacob
kommer lämna posten som VD för C Security Systems AB. Jacob kommer att fortsätta sitt
uppdrag som ledamot av styrelsen.



Styrelsen har i stor enighet kommit fram till att Bolaget, som är på god väg in i en kraftig
tillväxtfas, behöver nya krafter för att fullt ut fokusera på att öka omsättningen och nå
lönsamhet.

Som ny VD har Jörgen Eberstein anställts och han kommer börja omgående. Jörgen har en
gedigen säljbakgrund i ledande positioner i både mindre och större bolag, till exempel SCA-
och Thomée-koncernen, och har dokumenterad framgång inom flera branscher.

- Det känns mycket bra och positivt utmanande att tillträda befattningen som VD i C Security.
Med bolagets starka och högteknologiska produktportfölj, som löpande utvecklas och växer, ser
jag en mycket stor potential, säger Jörgen Eberstein.

- Vi är riktigt glada att vi kunnat rekrytera en sådan meriterad person som Jörgen till bolaget och
vi ser fram emot en spännande resa framåt med bolaget. Vi är också glada att Jacob kommer
fortsätta stötta bolaget framåt som styrelseledamot, menar Lars Tegborg, Styrelseordförande.

- Bolaget är på väg in i en ny fas och nu är rätt timing att lämna över till en ny vd som kan lägga
fullt fokus på försäljning och tillväxt, säger Jacob Lundberg. Grunden är lagd. Bolaget har
utvecklat och lanserat produkter i teknikens absoluta framkant som löser verkliga kundproblem



på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt. Vi har etablerat partnerskap med några av världens
största försäkringsbolag som kommer att fungera som effektiva marknadskanaler. Vi har också
skapat förutsättningar att snabbt skala upp produktionen genom samarbeten med tunga
leverantörer som Sunway, OSM och Exeger. Jag ser nu fram emot att ta en aktiv roll som
styrelseledamot och stötta CSEC och Jörgen.
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Om C Security Systems AB (publ)
IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer
högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under
varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor
och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga
tillgångar.


