
 

 

 
 

 

Pressmeddelande         2019-12-03 

Midsummer förändrar ledningsgruppen 
 
Midsummer välkomnar Torbjörn Andersson, Process Manager, till bolagets 
ledningsgrupp där han ersätter Sven Pettersson. Torbjörn har arbetat på Midsummer 
sedan mars 2017 med fokus på DUO-maskinerna och processutveckling. 
Förändringarna träder i kraft 6 december 2019. 
 
- Torbjörn bidrar med stort strategiskt kunnande inom hela produktionskedjan. Han 

tar även med sig viktiga erfarenheter från regelbundet arbete på plats hos kunder i 
Kina, säger Sven Lindström, VD, Midsummer. 

 
Torbjörn har en examen från Kemiteknikprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan 
med inriktning mot energi- och miljöteknik. Han har också bedrivit språk- och 
ingenjörsstudier vid Tsinghua University i Peking samt har en examen i 
företagsekonomi och ledarskap från Blekinge Tekniska Högskola. Innan Torbjörn 
började på Midsummer har han bland annat varit projektledare och teknikutvecklare på 
Techmarket Sweden AB och processutvecklare på Alpha Biofuels i Singapore. Förutom 
svenska och engelska talar Torbjörn även kinesiska. 
 
Midsummers bolagsledning består efter förändringarna av följande personer: 
 
Sven Lindström, VD 
Eric Jaremalm, CFO 
Klara Takei, Senior Manager R&D Projects 
Alex Witt, Operations Manager 
Maria Huttunen, Konstruktionschef 
Linda Sjölander, HR-chef 
Helena Engelbrecht, Kommunikationschef 
Torbjörn Andersson, Process Manager 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Sven Lindström 
VD, Midsummer 
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se 
Telefon: +46-8-525 09 610 
 
Helena Engelbrecht 
Kommunikationschef, Midsummer 
Epost: helena.engelbrecht@midsummer.se 
Telefon: +46 73 532 25 29 
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Om Midsummer 
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och 
installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv 
tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV). Midsummers 
tillverkningsprocess för tunnfilmssolceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra 
produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda 
tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen. 
 
Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via 
kontraktstillverkare. Det energiproducerande plåttaket Midsummer solar roofs levereras 
med integrerade solpaneler för enkel installation. Midsummers lätta, tunna och flexibla solpaneler ger ett 
estetiskt tilltalande solcellstak som även håller att gå på. 
 
Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med 
sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel 
på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-
post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se  
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