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Karlskoga, 23 april 2019 
 

Metacon förstärker den globala organisationen 

Metacon tillkännagav idag att Marc Poppe ansluter som Senior Advisor från 22 april 2019. 
Marc kommer huvudsakligen att vara baserad i Tokyo och kommer att fokusera på den 
japanska marknaden, men kommer också stötta Metacon med andra globala aktiviteter. 
Född och uppvuxen i Tyskland, talar Marc också flytande japanska och engelska. 

"Jag är väldigt glad att Marc kommit in och stärkt upp Metacons globala organisation. Han 
för med sig en bred professionell kunskap, erfarenheter från projektledning, har juridisk 
bakgrund och omfattande erfarenhet från internationella samarbeten. Han kommer att 
tillföra värdefulla egenskaper för våra ansträngningar att bygga upp den japanska 
marknaden ", säger Chris Tornblom, VD för Metacon AB. 

Biografi - Marc Poppe (Född 1970) 
Senast arbetade han som projektledare på Hitachi i Japan under 3 år. Marc har 20 års 
erfarenhet inom kraftindustrin, avseende projekt- och riskhantering samt kontrakts- och 
ansvarshantering i Tyskland, Japan, Schweiz, Finland, Bulgarien och Kanada. 

Framgångsrikt dokumenterat operativt ledarskap inom energi och infrastruktur. Bevisad 
förmåga att bygga och leda internationella lag och harmonisera rapporteringsstrukturer, 
samt anpassa data enligt internationella regler och förordningar. Som key account manager, 
varit ansvarig för förhandling av ramavtal, uppnåelse av försäljningsmål samt utveckling av 
affärsplaner. 

Han är innehar juristexamen från European University Diploma in Kassel, samt har en 
kandidatexamen i företagsekonomi (FH) med specialutbildningen "Marketing Management 
East Asia, Japan” vid University of applied Sciences in Ludwigshafen. 
 

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 
eller e-post  info@metacon.se 

Kort om Metacon AB (publ) 
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad 
teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för 
bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, 
industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.  

Ytterligare information finns på https://metacon.se | Twitter: @Metaconab |  
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab  
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