
 

 
 

 

Pressmeddelande 2020-04-08 

SENS-GRUPPEN FLYTTAR OM I LEDNINGSGRUPPEN OCH BYTER VD  

 

Under Q1 2020 har ledningsgruppen inom SENS genomlyst funktioner och ansvarsområden 

i syfte att öka effektivitet och lönsamhet i hela koncernen. Arbetet har bestått i att hitta de 

roller som bäst tar tillvara organisationens styrkor. 

Arbetet har bland annat lett till att VD Göran Beronius från och med idag lämnar VD rollen 

för att koncentrera sig på entreprenadprojekten i rollen som entreprenadchef. Göran har under 

sina 17 månader som VD lagt grunden till att SENS idag är en enhetlig koncern, med ett 

tydligt fokus på att bli Europas ledande leverantör av innovativa och hållbara termiska 

energisystem. Då Görans specialitet är operativt ledarskap i den dagliga daglig verksamheten 

kopplad till entreprenadprojekt, ser vi att detta kraftigt kommer att förstärka entreprenad-

organisationen.  

Calle Wellenius, som idag är försäljningsansvarig och vice VD för bolaget kommer att ta över 

VD rollen, som därmed förstärks framförallt inom försäljningsområdet. Calle har en bakgrund 

från att ha försäljningsmässigt byggt upp organisationer till miljardomsättning samt en stor 

erfarenhet från organisationsstrukturering  

”Då vi under det senaste året fokuserat kraftigt på försäljning som nu börjat ge resultat tar 

SENS nästa steg in i projektgenomförande, där nyckeln till framgång är hur projekt leds, 

hanteras och genomförs.  Jag ser nu med stor entusiasm fram emot att tillträda min nya roll 

och lämna över stafettpinnen till Calle” säger Göran Beronius, avgående VD SENS i en 

kommentar. 

”Jag har förstått att Calle och Göran arbetat fram den nya rollfördelningen tillsammans, och 

att det känns som ett naturligt steg för organisationen. Vi har sedan i höstas sett Calle i rollen 

som tfVD och ser fram hans fortsatta insatser som VD. Styrelsen känner sig helt säker på att 

Calle är rätt val i dessa utmanande men spännande tider för SENS” kommenterar Hans 

Andréasson, styrelsens ordförande. 

För frågor kontakta; 

Calle Wellenius; 070 418 40 20 

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 070 875 53 09 

 
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag 
och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och 
återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat 
på Nordic MTF (NGM). 

 
Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 8 april 2020 kl.11.00 CET.  

 


