REGULATORISK

PRESSMEDDELANDE
Göteborg, 19 maj 2021

Klimator AB har rekryterat ny VD
Klimators styrelse har utsett Patrik Simson till ny VD i Klimator AB. Han kommer efterträda nuvarande VD
Torbjörn Gustafsson och tillträda den 10 november eller om möjligt vid ett tidigare datum. Patrik har en
gedigen erfarenhet inom försäljning och operations med ledande befattningar på framgångsrika företag så som
Ericsson och Ascom Wireless Solutions och nu senast som VD för Ports Group.
”Jag är stolt och glad över förtroendet att ta över rollen som VD för Klimator AB efter Torbjörn Gustafsson, och
att få leda Klimators team på en fortsatt spännande utvecklingsresa. Företaget har stor potential med sin
ledande marknadsposition inom vägklimatologi. Inom företaget och i styrelsen finns viktiga kompetenser och
en gedigen erfarenhet som jag med tillförsikt ser fram emot att nyttja för att skapa en ökad försäljningstakt för
Klimator. Mitt uppdrag är tydligt, att skapa tillväxt”, säger nye VD:n Patrik Simson.
Torbjörn Gustafsson grundade tillsammans med Jörgen Bogren Klimator AB år 2001. ”Det är nu en utmärkt
tidpunkt att lämna över ansvaret till en ny VD med stort fokus på försäljningstillväxt. Det känns också bra att
lämna över en verksamhet som har goda förutsättningarna att växa mycket snabbt” säger Torbjörn Gustafsson.
Torbjörn kommer vara kvar inom företaget och fortsatt bidra med sin unika kompetens inom vägklimatologi.
Bolagets ordförande, Per Danielsson, säger i en kommentar: ”Vi är mycket nöjda med vår rekrytering av Patrik
Simson som har den profil vi nu söker för att ta bolaget vidare i sin utveckling mot en kraftig försäljningstillväxt.
Torbjörn Gustafsson och teamet på Klimator har lagt en bra grund att bygga vidare på och jag ser mycket ljust
på bolagets framtid”
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Klimator är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaruprogram.
Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen inom området vägklimatologi. Dataplattformen
och sensorerna används för att förutse väderförhållanden längs olika vägnät. Kunderna består av större kunder
verksamma inom fordonsindustrin. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden.

