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PRESS RELEASE 
Malmö, 20 februari, 2018 
 

Polygiene tillsätter nya försäljningsdirektörer för Europa och 
Nordamerika 
 
Polygiene anställer Chiara Galimberti som försäljningsdirektör för Europa (Director of Commercial Operations 
Europe) och Hans Bergman som försäljningsdirektör för Nordamerika (Director of Commercial Operations North 
America) för att intensifiera de försäljningsaktiviteter som krävs på dessa två nyckelmarknader. Rekryteringarna 
är ett viktigt steg på vägen till att nå företagets finansiella mål att uppnå minst 400 miljoner i nettoförsäljning 
med marginal på EBIT över 20%, senast 2022. Både Galimberti och Bergman kommer att rapportera till Peter 
Sjösten, CCO för Polygiene. 
 
“Vi är mycket nöjda över att få in två så professionella medarbetare med lång erfarenhet inom textil-, sport-och 
modeindustrin. Med rekryteringen av Chiara Galimberti och Hans Bergman är målet att starta än fler partnerskap 
med premiumvarumärken och att förstärka närvaron hos befintliga partners både i Europa och Nordamerika”, säger 
Ulrika Björk, vd Polygiene.   
 
Chiara Galimberti kommer att komplettera Haymo Strubel, som sedan 2016 är försäljningsdirektör i Europa, för att 
täcka hela den europeiska marknaden. Chiara Galimberti har över tio års erfarenhet av att arbeta med försäljning 
och affärsutveckling inom mode-, lifestyle- och sportsektorn i ett antal ingredient brand-företag inom textil, såsom 
Hyosing, YKK and HeiQ. Chiara har sin bas nära Milano, Italien. 
 
“Det känns mycket spännande att bli del av ett så dynamiskt och värdedrivet team. Då jag har två roller: både som 
branschperson och som konsument, ser jag vikten av funktioner som underlättar i vår vardag, och som samtidigt 
skapar hållbarhet i ett längre perspektiv. I kombination med att öka Polygienes försäljning och utöka marknaden för 
luktkontroll, är min målsättning att lyfta fram och sprida kunskap om nyttan och hållbarhetsperspektivet som 
Polygiene står för”, säger Chiara Galimberti.  
 
Hans Bergman, försäljningsdirektör för Nordamerika (Director of Commercial Operations, North America) som 
ersätter Judd Salvas, har över 15 års erfarenhet av försäljning och affärsutveckling av konsumentvarumärken i 
premiumsegmentet. Han spelade en avgörande roll vid lanseringen av bland annat ASSOS och Kjus samt ytterligare 
sport- och modevarumärke på den Nordamerikanska marknaden och har ett brett nätverk att dra nytta av i sin nya 
roll. Hans är baserad i Montreal, Kanada. 
  
“Jag är stolt över att bli del av ett så starkt team som målmedvetet jobbar för att etablera Polygiene som den 
obestridda marknadsledaren inom luktkontroll. Jag ser stora möjligheter för Polygiene att utöka sin försäljning i 
Nordamerika och är angelägen att komma igång med detta arbete. Att sedan få arbeta med fantastiska människor 
och utveckla nya samarbeten med flera av världens starkaste varumärken känns mycket tillfredsställande”, säger 
Hans Bergman. 
 
For pressbilder och mer information besök www.ir.polygiene.com eller kontakta:   
Ulrika Björk, CEO, Polygiene. Tel: + 46 (0)70 921 12 75, e-mail: ubj@polygiene.com  
Chiara Galimberti, Director of Commercial Operations Europe, Polygiene. Tel: + 39 338 76 62 517, e-mail: cg@polygiene.com  
Hans Bergman, Director of Commercial Operations North America, Polygiene. Tel: + 1 (514) 506-4260, e-mail: 
hans@polygiene.com  
 
About Polygiene 
Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stays Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, mode och andra 
material med målet att användare ska känna sig fräscha. Företagets skandinaviska ursprung borgar för kvaliteten och det 
miljömässigt hållbara i dess produkter och tjänster. Över 100 internationella premiumvarumärken har valt att använda Polygiene 
Stays Fresh Technology i sina produkter. Bolaget grundades 2006 och är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bank 
AB är bolagets Certified Advisor. 
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