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SWEBO BIOENERGY REKRYTERAR NY VD
Bioenergi- och Bodenföretaget Swebo Bioenergy, med Sustainable Technologies Fund bland
ägarna, har rekryterat den meriterade industriledaren Bertil Engman som ny VD. Bodensonen
Engman kommer att fokusera på att ytterligare elda på den norrländska framgångssagan
genom affärsutveckling och expansion av SWEBO på hemmaplan, så väl som internationellt.
Bertil Engman kommer närmast från SNA Europé AB (före detta Bahco), där han varit VD i tre år.
Engman har under de senaste 30 åren haft åtskilliga VD-positioner i svenska industriföretag så som
Plannja (SSAB), Gunnebo Security, Vårgårda Armatur, Vårgårda och SQS.
Bertil Engman, som är född och uppvuxen i Boden tillsammans med SWEBOs
grundare Björn Jansson, är mycket nöjd med att få komma hem och hjälpa
företaget han håller varmt om hjärtat och vars utveckling han följt sedan
starten.
– Det känns unikt att få flytta hem till Boden och hjälpa ett företag som jag alltid
följt och känner så pass väl. SWEBO har en enorm potential att växa och bli en
riktigt stor spelare inom den förnyelsebara energisektorn. Särskilt spännande
är det med den nya USA-lanseringen som på sikt kan bli en betydande del av
SWEBOs utveckling och tillväxt, säger Bertil Engman.
SWEBOs tidigare VD och medgrundare, Mikael Jansson, blir produktionsansvarig samt ansvarig för
Research & Development (R&D) med fokus på företagets framgångsrika Biotherm-koncept i
kombination med värme- och energiprodukter. VD-bytet innebär att Janssons tid och kompetens
kommer att kunna nyttjas mer för bolagets fortsatta expansion och utveckling.
– Vi ser mycket positivt på att Bertil Engman anslutit sig till oss. Hans övertagande av ledarstolen
som ny VD passar oss perfekt i det här skedet. Engmans bakgrund som företagsledare för flera
stora internationella industriföretag kommer att vara en stor tillgång för SWEBO när vi nu på allvar
satsar på internationell expansion, säger Mikael Jansson, medgrundare och R&D- och
produktionsansvarig på SWEBO Bioenergy.
Förra året gick den Nordeuropeiska cleantech-fonden, Sustainable Technology Fund in som
delägare i SWEBO Bioenergy. Företaget har sedan dess valts in på den amerikanska
ambassadören Michael M. Woods prestigefulla cleantech-lista och fått ett omnämnande i Newsweek
- världens kanske mest inflytelserika och största veckomagasin med en global upplaga på över fyra
miljoner.
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