
Cecilia Hjertzell ny VD för Sjöstrand Coffee
Cecilia Hjertzell har utsetts till ny VD för Sjöstrand Coffee Int AB med tillträde den 8 juni 2020. Cecilia Hjertzell kommer närmast från egen
verksamhet där hon det senaste året verkat som interim CMO för Loopia Group AB. Tidigare har hon varit varumärkeschef på Telia, byråchef på
Söderhavet och Nordeuropa marknadschef för Bosch och Siemens Home. Sjöstrand Coffee är inte heller en helt ny bekantskap för Cecilia
Hjertzell, som varit styrelseledamot i bolaget sedan 2019.

”Jag är mycket glad att vi har lyckats rekrytera Cecilia Hjertzell som ny VD för Sjöstrand Coffee. Hon har stor erfarenhet av att utveckla företag
och att driva försäljning inom såväl digital som fysisk handel. Cecilia kommer att ha en nyckelroll i arbetet med att ta bolaget till nya nivåer”, säger
Fredrik Petersson, styrelseordförande.

”Sjöstrand Coffee är ett fantastiskt företag med stor potential. Företaget grundades utifrån visionen att göra kapselkaffe till en hållbar produkt. Idag
står Sjöstrand Coffee för hållbara produkter med högklassig skandinavisk design och ett nordiskt kaffesortiment med klimatpositiva kapslar.
Företaget har stora utvecklingsmöjligheter, både i Sverige men även globalt och jag ser fram emot att leda det arbetet tillsammans med medarbetare
och styrelse”, säger Cecilia Hjertzell.

Nuvarande VD Niklas Gustavsson kommer att under en period fortsätta att arbeta tillsammans med Sjöstrand Coffee, med fokus på att fortsätta
utveckla bolagets produktsortiment. "Jag vill rikta ett stort och varmt tack till Niklas Gustavsson som inte bara grundat och utvecklat Sjöstrand
Coffee utan även designat och byggt upp produktionen av Sjöstrand Coffees eftertraktade kapselmaskin. Niklas har under de senaste sju åren
arbetat extremt hårt med att omsätta sin vision och bygga upp ett bolag som levererar hållbara och väldesignade kaffeprodukter”, fortsätter
styrelseordförande Fredrik Petersson.   

För mer information, kontakta:
Cecilia Hjertzell, VD, +46 73 383 3389

Fredrik Petersson, styrelseordförande, +46 70 976 9999

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel,
webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är
noterat på Spotlight Market i Stockholm.


