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PRESSMEDDELANDE    
 

Tor Einar Norbakk ny vd för Svenska Aerogel  
– Bolaget fokuserar på fortsatt internationalisering och produktion 
 

Tor Einar Norbakk – närmast från Sandvik Mining & Rock Technology – blir ny vd för Nasdaq First 
North-listade Svenska Aerogel då nuvarande vd Anders Lundström går vidare till nya utmaningar. Tor 
Einar Norbakk ska fokusera på att bygga produktion och öka internationalisering. Tor Einar Norbakk 
tillträder vd-posten senast 7 januari 2019.  

 
– Jag vill först tacka Anders Lundström för hans viktiga roll i uppbyggnaden av Svenska Aerogel och beklagar att han 
lämnar. Samtidigt välkomnar vi Tor Einar Norbakk som har en mycket bra bakgrund för att leda Svenska Aerogel i vår 
fortsatta utveckling. Vi bygger nu upp en omfattande produktionsapparat för att kunna ta tillvara det stora globala 
intresse som finns för Quartzene - vår mycket starka version av aerogel, säger Christer Sjöström, styrelseordförande 
och grundare av Svenska Aerogel.    
 
Anders Lundström har sedan han blev vd 2010 drivit utvecklingen av Svenska Aerogel från ett forskningsföretag 
till ett kommersiellt företag med global inriktning. 
– Det har varit intensiva och roliga år. Jag är mycket stolt över vad teamet på Svenska Aerogel och jag åstadkommit 
tillsammans.  Då bolaget lämnar startupfasen och går över till att bli ett producerande industriföretag är det naturligt med 
ett annat ledarskap, säger Anders Lundström.  
 
48-årige Tor Einar Norbakk har en betydande erfarenhet av affärer på internationell nivå och att utveckla 
tillverkningsprocesser från Sandvik där han varit verksam sedan 2001 på olika positioner. Han kommer närmast 
från posten som Managing Director och Territory Manager för Sandvik Mining & Rock Technology i Sverige och 
Danmark.   
 
För ytterligare information kontakta: 
Christer Sjöström, arbetande styrelseordförande, 070-546 5916 christer.sjostrom@aerogel.se 
Anders Lundström, avgående vd,070-656 8042 anders.lundstrom@aerogel.se 
 
Svenska Aerogel AB har utvecklat nästa generation av materialet aerogel under varumärket Quartzene®. Genom 
en patenterad framställningsprocess kan Quartzene® erbjuda bättre prestanda och ett lägre pris än traditionell 
aerogel. Svenska Aerogel fokuserar på affärsområdena Termisk Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Svenska 
Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North och FNCA är Certified Adviser. 
 
Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnas genom vd Anders Lundströms försorg för offentliggörande den 9 juli 2018 kl.08:00 CET. 
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