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Enrad anställer försäljningsansvarig och siktar mot finska marknaden 
 
Enrad anställer Thomas Palmroos som försäljningsansvarig. Hans erfarenhet från finska 
marknaden öppnar intressanta möjligheter för Enrads nordiska expansion. Palmroos har 
teknisk bakgrund från Carrier och har även arbetat nio år som affärsutvecklare på FläktWoods 
marina avdelning. Han kommer senast från rollen som energiprojektledare på Balder. 
 
– Enrad har en produkt som ligger helt rätt i tiden. Det känns spännande att arbeta med kyl- och 
värmeanläggningar som inte bara håller hög kvalitet och prestanda, utan även kan göra något bra för 
planeten. Med min erfarenhet från finska marknaden kan jag öppna intressanta möjligheter för Enrad, 
säger Thomas Palmroos. 
 
Enrad arbetar i dagsläget mot den svenska och norska marknaden. Nu letar man även efter 
möjligheter på den finska marknaden. 
 
– Vi har inget klart, men ambitionen är att hitta grossister i Finland och skapa riktigt bra samarbeten, 
precis som vi gjort med ABK i Norge, säger Andreas Bäckäng, vd, Enrad. 
 
Med Palmroos som försäljningsansvarig kommer Andreas Bäckängs roll som vd att förändras. 
Förändringen är en del i Enrads arbete för att öka lönsamheten och utveckla företagets 
produktionskapacitet. 
 
– Thomas har lång och gedigen försäljningserfarenhet. Och viktigast av allt, han är mycket engagerad 
i vårt miljöarbete. Med Thomas på plats kommer jag att fokusera ännu mer av min tid på 
lönsamhetsarbetet och att utveckla bolaget i takt med att efterfrågan ökar på våra produkter. Jag 
kommer dock fortsätta försäljningsarbetet med de befintliga kunder vi har på Enrad, säger Andreas 
Bäckäng, vd för Enrad. 
 
För ytterligare information  
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB 
Telefon: 070-89 55 646 
E-post: Andreas.Backang@enrad.se 
 
Om Enrad AB (publ) 
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. 
Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och 
värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. 
Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås. 
www.enrad.se 

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via 
banker och fondkommissionärer. 
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