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IMPACT COATINGS ANSTÄLLER NY ORDINARIE CFO 
 
Impact Coatings AB (publ) har anställt Marie Dhayer Teikmans som bolagets ordinarie 
CFO. Hon tillträder den 19 mars och ersätter Rosina Gartz, som har varit tillförordnad 
CFO sedan den 22 oktober, 2018. 
 
”Vi är fantastiskt nöjda att knyta Marie Dhayer Teikmans till Impact Coatings”, säger Torbjörn 
Sandberg, bolagets VD. ”Hennes mångåriga industriella och internationella erfarenhet från 
finansiella chefspositioner kommer att förstärka vårt team ytterligare och strama upp bolagets 
finansiella kontroll. Hon tillför även värdefull kunskap inom förvärv och sammanslagningar 
(M&A).” 
 
Marie Dhayer Teikmans har gedigen erfarenhet inom ekonomistyrning och industriell produkt-
ion från Sverige, Italien och Frankrike. Hon kommer senast från rollen som CFO för Twister 
Group, en internationell, snabbt växande koncern som ägs av Polaris Private Equity. Hon har 
tidigare varit Head of Business Controlling på Alstrom Power/GE Power Services i Sverige, 
CFO för Whirpool Sverige och har totalt tio års erfarenhet av finansiellt ledarskap och ekono-
mistyrning inom Whirpool Corporation. Marie Dhayer Teikmans har en masterexamen i revis-
ion, controlling och informationssystem från ESC Lille, Frankrike, och en examen i Internat-
ional Management från Institut Supérieur Européen de Gestion, Lille, Frankrike. 
 
”Vi är samtidigt väldigt tacksamma till Rosina Gartz för att på kort tid ha förstått behoven av 
ekonomistyrning på Impact Coatings och väl ha löst uppgiften som tillförordnad CFO under 
rekryteringsprocessen”, säger VD Torbjörn Sandberg. 
 
 
För mer information kontakta: 
 
Torbjörn Sandberg, VD 
+46 768 43 43 76 
 
Peter Högfeldt, VP Marketing 
+46 708 87 44 34 
 
E-mail: investors@impactcoatings.se 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 
den 11 februari 2019, kl. 12:00 CET. 
 

 
Om Impact Coatings 
 
Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-belägg-
ning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. 

mailto:investors@impactcoatings.se


 

 

Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, SE-582 16 Linköping, Sweden 
Phone: +46 13 35 99 50, e-mail: info@impactcoatings.se, web: www.impactcoatings.com 

PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbelägg-
ningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggnings-
maskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™. 
 
Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Certified Adviser är 
Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90. 
 


