
 

United Sun Systems has by combining the best existing Stirling technology on the market with uniting the best companies 
in each sector, been able to create the possibility to supply the global market with the most optimal CSP Dish-Stirling 
product. Our Vision is to create systems that can produce the lowest cost solar energy;  even lower than fossil fuel, and 

United Sun thereby helping to turn the future of energy  production away from dangerous emissions of greenhouse gases. 
Systems International Ltd is an British Limited company working under the jurisdiction of English law. The company 
headquarters in Gothenburg, Sweden, and its registered office is in London, UK. 
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Joachim Hjerpe, tidigare vice vd inom Volvokoncernen, 
blir CEO och styrelseledamot i United Sun Systems Ltd 
 
Joachim Hjerpe, tidigare vice vd inom Volvokoncernen, lämnar nu Volvo och blir CEO 
och tar en aktiv styrelseroll i svenskägda United Sun Systems, ett av världens ledande 
företag inom solenergi. 
 
– United Sun Systems har en ledande global roll och enorma 
förutsättningar. Bolagets grundläggande idé att producera den 
billigaste möjliga rena energin tilltalar mig mycket, säger Joachim 
Hjerpe. 
 
50-årige Joachim Hjerpe har också tidigare varit CEO för Volvo 
lastvagnars verksamhet i Asien. Erfarenheter och kontakter som nu 
kommer väl till pass då Asien och Indien är ett par av United Sun 
Systems framtida huvudmarknader. 
– I Joachim har vi en oerhörd resurs i det framtida arbetet. Han är 
dessutom väldigt engagerad och angelägen om att vara med och 
förverkliga vår grundläggande affärsidé; att skapa den absolut 
billigaste energin som samtidigt inte påverkar miljön och klimatet 
negativt, säger Lars Jacobsson, grundare och styrelseordförande i 
United Sun Systems. 
 
Intresset för United Sun Systems solkraftverk, som baseras på 
stirlingteknik, är enormt och nu ligger bolagets fokus på att skapa 
finansiella resurser för att börja industriell produktion i egna fabriker. 
– Asien är en av våra huvudmarknader. Bolaget har också kinesiska 
ägarintressen och i Asien kan vi därför snabbt skapa förutsättningar 
för produktion i större skala, säger Lars Jacobsson. 
 
Joachim Hjerpe lämnar nu Volvo efter 26 år och satsar på en svensk utmanare. 
– United Sun Systems ligger i absolut framkant globalt och marknaden för kostnadseffektiv grön 
energi är förstås enorm. Det ska bli ett oerhört spännande uppdrag där jag tror att vi gemensamt kan 
göra fantastiska saker och också göra miljömässig skillnad, vilket känns nog så viktigt, säger 
Joachim Hjerpe. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Joachim Hjerpe, CEO och styrelseledamot, tfn +46 729 689 086 
Lars Jacobsson, grundare och styrelseledamot, tfn +46 31 708 42 01 
Lars Sjögrell, kommunikationsansvarig, tfn +46 702 69 53 00 
http://www.unitedsunsystems.com 
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