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TopRight nyanställer och 
höjer målen pga stark 
efterfrågan 
Ljusteknikföretaget TopRight Nordic  är i stark tillväxt och i 
snabb förändring. Orderstocken har ökat till 100 Mkr (48 Mkr 
Q4-2019), 6 personer är nyanställda – skall bli 6 personer till. 
 

TopRight reviderar upptillväxtplanen och förstärker 
organisationen inom finans, projekt och försäljning för att möta 
efterfrågan i den kraftiga expansionen. 

TopRight Nordic bedriver verksamhet inom innovativ ljusteknik 
för bland annat säkerhet på vägar, upplevelser och digitalt 
SMART Glas. Med teknikutveckling och innovativa lösningar 
ligger man i framkant vilket bidrar starkt till bolagets 
försäljningsframgångar och den kraftiga tillväxtfas som nu 
bolaget är i.  

 

 



Förfrågan från kund har ökat, säljorganisationens hårda 
arbete har gett resultat och offerstocken ökat på till 441Mkr 
jmf mot 340 Mkr vid senaste rapporttilfället 2020. 
Orderstocken har skjutit i höjden och idag ligger tagna 
bekräftade order från kund på 100 Mkr. Detta ska jämföras 
mot senaste rapporttillfället 2020 då var bekräftade order från 
kund 48 Mkr. 

Omsättning på rullande 12-månaders estimeras till 160 Mkr 

 

 

 

 



 

 

Corona påverkar oss, främst via försenade leveranser, vissa 
kundbranscher skjuter upp projekt men andra segment går på 
högtryck som SMART LED inom detaljhandel och större 
lokaler. 

”Fantastisk kul att vi nu kan stärka upp bolaget med nya 
medarbetare som vill vara med på vår tillväxtresa. Under april 
har teamet förstärks med 6 nya medarbetare men nu växlar vi 
upp ytterliggare ett steg och rekryterar fler medarbetare inom 
försäljning. Vi behöver förstärka teamet med 5 till 6 nya säljare 
för hantera den stora efterfrågan vi upplever men också att vi 
nu tar möjligheten att stärka vår marknadsposition vilket känns 
bra i dessa tider då varsel duggar tätt. 



För oss i TopRight handlar det om att få en organisation att 
vara i ständig förändring, utvecklas, ha beslutsförmåga och 
lyssna på marknaden. Det tror jag bidrar starkt 
till TopRights positiva utveckling och inte minst visar avtalet 
med Polestar detta”, säger Anders Myrbäck, 
VD på Topright Nordic.   
 
 

Nya i TEAM TopRights under april 2020 är: 

Malin Backman, försäljning  
Joakim Erlandsson, försäljning  
Marcus Aman, försäljning  
Lisa Johansson, finans controller 
Sofie Holmberg, projektadministration 
Samuel Wåhlstedt, projektledare PRO-AV 
 
Läs mer på www.toprightnordic.com om hur du kan bli en i 
vårt team 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-
32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com  
 
Denna information är sådan information som TopRight Nordic 
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 11 maj 2020, kl. 08 .30 CET.   

 
 
 
 

http://www.toprightnordic.com/


TopRight Nordic 
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi 
som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att 
synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor 
till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, 
Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till 
TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt 
aktiebolag noterat på NGM börsen.   

 

TopRight Nordic AB (publ)  

Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 

www.toprightnordic.com  
 
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och 
digitalt glas. 
 
 
 


