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SWEBO BIOENERGY ANSTÄLLER NY VD
Bodenföretaget SWEBO Bioenergy, med Sustainable Technologies Fund bland ägarna, har
anställt Mats Berthem på posten som ny VD. Berthems ambition är att fortsätta utveckla
bioenergiföretaget så väl i Sverige och norden, som internationellt.
Mats Berthem kommer närmast från Fortum, där han arbetat med
affärsutveckling i två år och som VD för Fortum Markets AB. Berthem har
tidigare varit verksam på Emerson Energy Systems, en division inom
Emerson koncernen, där han bland annat arbetade som sälj- och
marknadschef. Han har även ett förflutet som yrkesofficer inom försvaret, på
Ing 1 (Svea Ingenjör Regemente) i Södertälje.
Vi hälsar Mats Berthem varmt välkommen till oss på SWEBO Bioenergy!
Pressmeddelandet finns att läsa i sin helhet på www.swebo.com.

SUMMERING AV ÅRET 2009
Det senaste året lär mest bli känt för lågkonjunktur, ekonomisk kris och arbetslöshet. Vi på
SWEBO Bioenergy har emellertid under detta år fått möjlighet att både expandera och
nyanställa, vilket känns otroligt bra för framtiden.
Vi började året med att rekrytera den väl meriterade industriledaren Bertil Engman på posten som
VD. Senare under våren blev SWEBO utnämnd som en av nordens mest lovande Cleantechföretag.
Under sommaren och hösten har vi nyanställt två säljare, en projektör samt två svetsare/montörer.
Inför Elmias fjärrvärmemässa i oktober lanserades SWEBO PHC – Prefabricated Heat Central –
mobila värmecentraler för pellets och flis. För att möta marknadens ökade efterfrågan på
serieproduktion av dessa värmecentraler, håller just nu en ny produktionshall på att byggas. Den
nya hallen beräknas stå klar under januari-februari 2011.
För att summera försäljningen har vi levererat ca 80 anläggningar på 100 kW till 3 MW runt om i
Sverige, Europa och USA. SWEBO BioTherm är ytterligare en produkt vi levererat, såväl i Sverige
som i Norge.
Det är mycket som händer inom bioenergisektorn och det är med stor entusiasm vi ser fram emot
nya utmaningar inför året 2010.
För mer information, besök vår hemsida på www.swebo.com, el. kontakta oss på tel. 0921-578 00.

ÖPPETTIDER UNDER JUL & NYÅR
Under jul och nyår kommer vi att hålla öppet som vanligt alla vardagar
mellan kl 8.00-17.00, med undantag för den 23 samt 30 december då vi
stänger kl 12.00.
Med önskan om en riktigt…
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