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Jonas Kamf tar över som VD och CEO för Waves4Power 

 
Den första januari 2019 tog Jonas Kamf över som VD och CEO för det Göteborgsbaserade 
vågkraftbolaget Waves4Power AB. Jonas har varit marknadschef för bolaget sedan 2012. 

 

Waves4Power går nu in i en ny fas av utveckling och kommersialisering. Bolaget har för avsikt att 
producera den första i en rad kommersiella vågkraftsparker och söker för närvarande starka 
finansiärer.  Potentiella kunder för denna första kommersiella tillämpning är olje- och gasindustrin  

till havs, fiskodlingsindustrin och ”avlägsna” ö-samhällen.  

 

Jonas Kamf har lång erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och 
marknadsföring på global basis. Han startade sin yrkeskarriär med 
försäljning och produktutveckling och tog därefter i mitten av åttiotalet 
en position som VD i reklambranschen.  År 2010 gick han vidare och 
började en anställning som marknadschef på Frog Marine Group. 
Hösten 2011 grundades BlueOrbis AB där Jonas var delägare och 
marknadschef. Under den här tiden arbetade han även som konsult 
med marknadsföring och affärsutveckling för ett norskt bolag för marin 
entreprenad och dykeri. 

 

Så här kommenterar Jonas sitt nya uppdrag: 

”Waves4Power har en mycket stark vision – att skapa en bättre framtid 
genom att förse världen med gröna energilösningar baserade på vågkraft. Vi siktar på att nå vår 
vision genom att ta en ledande position när det gäller att ersätta energi från fossila bränslen med 
havsbaserad CO2-fri grön energi. Vår teknologi är väl beprövad och testad. Nu är det genomförande 
som gäller.” 

 

De kommersiella vågkraftsparkerna, som för Waves4Power även fortsatt har centralt fokus, kommer 
att vara baserade på teknologin enligt ”Next Generation”.  Detta innebär en förfinad och optimerad 
systemlösning utvecklad för massproduktion, vilken resulterar i en konkurrenskraftig LCOE (levelized 
cost of electricity) och hög avkastning för alla intressenter. 
 
För mer information, v.v. kontakta: 
Jonas Kamf, CEO Waves4Power, jonas.kamf@waves4power.com, +46 706 64 36 25 
 
Waves4Power är ett svenskt bolag med säte i Göteborg som utvecklar och säljer fossilfria energisystem baserade på 
vågkraft. Waves4Power fokuserar på hållbarhet, servicebarhet och lönsam elproduktion. Kärnan i W4P vågkraftsystem är 
en kraftgenererande boj med elastiska förankringar. Bolaget har utvecklat den senaste generationen av vågkraftverk sedan 
prototypen av WaveEL bojen lanserades utanför Vinga år 2010. Idag arbetar W4P med ett nätverk av kommersiella 
industriella partners och i nära samarbete med bland annat Chalmers Tekniska Högskola. Bolaget är representerat i Sverige, 
Norge och UK.  www.waves4power.com   

 

http://www.waves4power.com/

