Stockholm, 2019-08-26

Olof Heyman lämnar sin post som VD i Ferroamp Elektronik AB
VD för Ferroamp Elektronik AB, Olof Heyman, kommer på grund av hälsoskäl att lämna sin post
under hösten. Styrelsen har inlett processen med att rekrytera en ny VD. Fram till dess att en
permanent VD är utsedd kommer Björn Jernström, idag CTO och tillika grundare av bolaget,
utnämnas till tillförordnad VD.
Olof Heyman har varit VD sedan 2017 och har väldigt framgångsrikt drivit bolaget med en tillväxt som
har tagit fart på allvar de senaste 12 månaderna.
”Att leda Ferroamp har varit en fantastisk resa! Det känns också bra att få lämna över stafettpinnen
efter en väldigt stark delårsrapport med kraftigt växande orderingång, stabil finansiering och en
extremt lovande R&D pipe.”, säger Olof Heyman. ”Tyvärr kan jag inte delta i resan framåt på samma
sätt som tidigare men jag hoppas att även fortsättningsvis kunna vara med och stötta med min
erfarenhet i speciella uppdrag och på det sätt som är möjligt.”
”Jag vill tacka Olof och vi i styrelsen vill lyfta fram det viktiga och framgångsrika arbete som Olof
utfört för Ferroamp. Vi är väldigt glada att Björn nu axlar rollen som t f VD. Genom Björns erfarenhet
och kunnande säkerställs kontinuiteten i bolagets ledning och positiva utveckling.” säger Ylwa
Karlgren, styrelseordförande i Ferroamp. Björn Jernström tillträder som t f VD den 1 oktober.
Ledningsteamet kring VD förstärks dessutom med Kerstin Wähl, som tillträder som ny CFO samt
Niklas Wadestig som tillträder som ny Head of Marketing & Sales. Båda tillträder under september
vilket tidigare meddelats.
Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019, kl. 11:15.
För ytterligare information, kontakta:
Olof Heyman, VD Ferroamp, telefon 070-585 57 90, olof.heyman@ferroamp.com
Björn Jernström, CTO Ferroamp, telefon 070-930 89 82, bjorn.jernstrom@ferroamp.com
Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech
som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en
skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad
EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader
kopplas ihop i ett microgrid – Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ägare,
energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser.
Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.
För mer information om Ferroamp, vänligen besök: www.ferroamp.comG&W Fondkommission är
Certified Advisor: e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

