
Pressmeddelande 2017-08-22 

 

Storm Commerce AB  •  Stadsgården 6  •  116 45 Stockholm  •  storm.io 

 

 

Niclas Heurlin ny VD för Storm Commerce 

Niclas Heurlin blir fr o m den 22 augusti ny VD för Storm Commerce AB. 

Tidigare VD Stefan Sånnell fortsätter i bolaget som Chief Delivery Officer 

med ansvar för leveransorganisationen. 

Niclas Heurlin, som är medgrundare till Storm Commerce, har en lång karriär inom e-handelsbranschen bakom 

sig. Niclas har framgångsrikt byggt upp och tagit ansvar för storskalig e-handel i ett flertal bolag och besitter 

en unik förmåga att översätta affärskrav till skalbara och funktionella lösningar. De senaste åren har Niclas 

ansvarat för produktutvecklingen på Storm Commerce. 

”I det läge vi befinner oss idag kommer mina förmågor och erfarenheter från branschen väl till pass. Det känns 

spännande att få leda hela verksamheten och se till att vi tillsammans når Storm Commerce fulla potential”, 

säger tillträdande VD Niclas Heurlin.  

 

Under Stefans tid som VD har Storm Commerce vuxit till ett bolag med knappt 30 medarbetare och han har 

ägnat mycket tid och kraft till att bygga och förbereda organisationen för tillväxt. Stefan kommer från och med 

nu att fokusera på leveransorganisationen enligt den tillväxtstrategi som ligger fast sedan tidigare. 

”Det känns som ett bra tillfälle att rotera ansvar och roller nu. På det här sättet maximerar vi utnyttjandet av 

våra styrkor och erfarenheter. Jag ser fram emot att jobba nära våra kunder och partners för att ytterligare 

stärka upp vår leveransförmåga i vår fortsatta expansion”, säger Stefan Sånnell. 
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Kontaktpersoner 

Niclas Heurlin, VD: 073-650 79 87 eller niclas.heurlin@storm.io 

Sofia Sandgren, PR & Kommunikation: 070-725 00 59 eller sofia.sandgren@storm.io 

 

Om Storm Commerce 

Storm Commerce är ett innovativt svenskt techbolag som utvecklar en molnbaserad e-handelsplattform. Plattformen hjälper 

företag inom B2B och B2C att framtidssäkra sin digitala affär. En modern systemarkitektur med möjligheten att använda 

valfritt CMS skapar en agil och flexibel affärsmiljö. Tillsammans med ett växande ekosystem av partners erbjuder vi en av 

marknadens mest attraktiva lösningar för skalbar e-handel. Storm Commerce har haft glädjen att skapa affärsnytta och 

effektivisera e-handeln i snart 10 år och fortsätter att attrahera kunder som har sin digitala affär högt upp på agendan. 

Läs mer om varför Adlibris, Autoexperten, Blåkläder och Mio har valt Storm Commerce www.storm.io 

 

 

 

 


