
   

 

   

 

 

ChromoGenics gör förändringar i ledningsgruppen 
 
9 augusti 2022 

Bolaget har gjort framsteg med kostnadssänkningar och effektiviseringar och accelererar nu 
arbetet. Victor Hägglund utnämns till COO och tar ett övergripande ansvar för inköp, produktion 
och supply chain. Victor kommer i sin nya roll driva och kvantifiera kostnadssänkningar och 
effektiviseringar.  
 
Försäljning, partnerutveckling och internationalisering är av strategiskt vikt för bolaget. Fredrik 
Fränding, tillika VD, tar därför över som tillförordnad Head of Sales. Linus Wetterlind lämnar 
bolaget i slutet av september. 
 
”Vi har haft en bättre orderingång under andra kvartalet jämfört med de senaste kvartalen, 
men ser en utmanande tid framför oss påverkat av räntebanan och omvärldsläget. Att växa 
vår affär tillsammans med partners är därför en än viktigare del av vår strategi som involverar 
hela bolaget. Jag vill tacka Linus för det arbete han gjort för oss och önska honom lycka till i 
framtiden. ” - säger Fredrik Fränding, VD ChromoGenics.  
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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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