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ChromoGenics utökar sin organisation genom att rekrytera Susann Klippmark som 

Business Development Manager. Susann har 13 års erfarenhet av att arbeta inom 

energibranschen och har varit med och byggt upp olika företag och avdelningar. Nu 

är hon redo att utveckla ChromoGenics.  

 

Susann Klippmark har arbetat som försäljningschef och erfarenhet från branscher som bygg, 

fasad samt glas- och fönsterentreprenad. Hon varit delaktig i många både stora och små 

bygg- & energiprojekt, t.ex. Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden.  

 

Susann tycker att det känns spännande att vara med i utvecklingen av företaget och menar 

på att det är en produkt som ligger mycket i tiden. ’’Jag tror att många fastighetsägare är 

intresserade av den här lösningen för att kunna effektivisera fastigheter och förbättra 

inomhusklimatet. Det är viktigt att vi vågar vara innovativa för att få hållbara lösningar och 

dessutom brinner jag för miljö och hållbarhetslösningar’’, säger Susann Klippmark. 

 

’’Vi ökar nu kapaciteten i vår egna produktion, ökar takten i försäljning och marknadsföring 

och accelererar transformationen mot ett industribolag. Vi är oerhört glada att vi har lyckats 

knyta till oss Susann. Med sin gedigna branscherfarenhet och goda kunskap kommer hon 

omgående kunna bidra till vårt försäljnings- och marknadsföringsarbete’’, säger Fredrik 

Fränding, VD på ChromoGenics som är mycket nöjd med rekryteringen. 

 
Kontakt: 

Fredrik Fränding, VD 

Tel: +46(0)72 249 24 62 

Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef 

Tel: +46 (0)18 430 0430 

E-mail: info@chromogenics.com 

http://www.chromogenics.com 

 

Om ChromoGenics 

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt  

ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och  

solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic  

bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan  

lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan  

undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen  

ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och 
har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag. 

 

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala  

universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från  



Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market 
med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00. 
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