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Adapteo är Norra Europas ledande leverantör av modulbyggnader och industriellt producerade 
samhällsbyggnader. Bolaget är verksamt i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Bolaget 
bildades ursprungligen som ett dotterbolag till Cramo, men är sedan 2019 helt självständigt och 
noterat på Nasdaq Stockholm. År 2018 uppmätte Adapteos omsättning 221 miljoner euro. Adapteo 
har 390 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige och Vanda, Finland. 
www.adapteogroup.com 
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Hanna Wennberg ny marknads- och kommunikationsdirektör på Adapteo  

Modulbyggnadsbolaget Adapteo, nyligen avknoppat från Cramo och börsnoterat sedan i juli, 

har värvat Hanna Wennberg som ny marknads- och kommunikationsdirektör. Hanna har lång 
erfarenhet från bolag som Atlas Copco och Epiroc, och kommer senast från tech-startupen 
Graviz Telescope.   

Adapteo, som erbjuder modulära byggnader både för temporära och permanenta behov, storsatsar nu 
på den Nordeuropeiska marknaden. Nyligen tillsattes Philip Isell Lind af Hageby som koncernchef & 

vd, tidigare affärsområdeschef på Cramo, och i juli 2019 noterades Adapteo på Nasdaq Stockholm. Nu 

värvar man Hanna Wennberg som ska axla rollen som global marknads- och kommunikationsdirektör 
på Adapteo.  

- Som ett nyetablerat varumärke med stora ambitioner befinner sig Adapteo i en spännande fas 
där varumärkesbyggande och affärsutveckling får ta stor plats. Det känns otroligt spännande 
att få vara med och bygga upp ett bolag som arbetar för att lösa de samhällsutmaningar vi står 
inför inom social infrastruktur och samhällsutveckling, säger Hanna Wennberg.  

Nu pågår arbetet med att bygga bolagets kommunikations- och marknadsstrategi och att utveckla 
organisationen.  

- Hannas erfarenhet av att skapa affärsdrivande och kreativ kommunikation i traditionella 
branscher tillsammans med hennes datadrivna mindset är ett viktigt tillskott till vår strategi 
framåt. Just nu storsatsar vi på varumärkesbyggande och marknadsföring, och där är Hanna 

helt rätt person att driva oss framåt, säger Philip Isell Lind af Hageby om värvningen.  

För mer information, kontakta:  

Hanna Wennberg 

Senior Vice President Marketing & Communication 

Adapteo Group 

076-256 10 62, hanna.wennberg@adapteo.com  
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