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PRESSMEDDELANDE 
 

Svenska Aerogel Holding AB söker ny CFO  

- Bolaget utvecklas till att bli en internationell industri 

 
Nuvarande CFO Stefan Kaiser har lett bolagets utveckling genom introduktionen samt finansiering på 
Nasdaq First North och väljer nu att fortsätta i egen verksamhet. Svenska Aerogel är på god väg att bli 
ett industriellt bolag och uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede.  Tillträdande CFO 
får ansvaret att tillsammans med ledningsgruppen säkerställa en global affärsuppföljning och 
styrning. 

Processen att rekrytera en ersättare har inletts. Stefan Kaiser kvarstår som CFO fram tills att en ersättare 
är på plats och kommer att säkerställa en kvalitativ överlämning.  

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene® - The Next Generation Aerogel. Quartzene är 
ett tillsatsmaterial som används i olika applikationer av tillverkande industrier. Effekterna som Quartzene 
tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre 
prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Produktionen är unik på flera sätt. Det är 
den första av sitt slag i världen och designad i ett modulbaserat koncept. Det skapar flexibilitet och 
anpassning efter produktionsbehov och kundkrav. Konceptet möjliggör en effektiv etablering av 
produktionsanläggning på plats hos kund eller i ett område där Svenska Aerogel har många kunder. 

Kunderna finns främst i de industriella delarna av världen och har en hög ambition att utveckla förbättrade 
produkter med innovativ nanoteknik. Det handlar om kunder som vill ligga i framkant när det gäller 
hållbarhet. 

För ytterligare information: aerogel.se   
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se  
Länk till annonsen: CFO till Svenska Aerogel 
 
Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-
528 003 99.  Informationen lämnas genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 16 april 2019 
kl.09:00 CET 
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