Pressmeddelande

Ny VD och ny ordförande i Clemondo
Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Svensson till ny VD för Clemondo med
start den 1 januari 2019. Samtidigt tar Michael Engström, t f VD och styrelseledamot, över
posten som styrelseordförande efter Torbjörn Lindgren. Torbjörn Lindgren kvarstår som
ledamot i styrelsen.
-

Jag har lärt känna Jesper Svensson som en drivande och engagerande ledare, vilket är
precis vad Clemondo nu behöver. Jag ser fram emot att få fortsätta att jobba med Jesper,
nu i rollen som styrelseordförande. Jag vill också rikta ett stort tack till Torbjörn Lindgren
för hans stora engagemang som ordförande för Clemondo. Det har varit en period med
tuffa beslut, men vi känner oss trygga i att vi nu har skapat en stabil grund för lönsam
tillväxt, säger Michael Engström, tillträdande styrelseordförande i Clemondo Group AB.

Jesper Svensson är i dag försäljningschef på Clemondo. Han har tidigare bland annat arbetat
som VD för ett av Cavotec-koncernens dotterbolag i mellanöstern med placering i Dubai, samt
som marknadsdirektör och VD för utländska bolag inom flygsäkerhetskoncernen ADB
Safegate.
-

Michael kan bolaget väl och har gjort ett bra jobb som t f VD. På kort tid har han gjort en
översyn av organisationen och förnyat ledningen. Med honom som styrelseordförande får
bolaget den kontinuitet det så väl behöver, samtidigt som VD får ett bra stöd och en väl
insatt sparringpartner, säger Torbjörn Lindgren, avgående styrelseordförande.
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