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ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRSTÄRKER KONCERNLEDNINGEN
Absolent Air Care Group AB har förstärkt koncernledningsgruppen med Robert Wiktorén
som Chief Product Officer.
Som en del i Absolents ambition att leda utvecklingen inom industriell luftrening har vi
beslutat att inrätta en ny roll i ledningsgruppen som Chief Product Officer (CPO) med
uppdraget att överse och optimera Absolents produktsortiment och arkitektur. Allt eftersom
bolaget växer med nya förvärv och nyutvecklade produkter och teknologier ökar
samordningspotentialen inom produktutveckling, produktion och inköp. Rollen som CPO har
som mål att se till att Absolent har ett kundanpassat erbjudande med en inom branschen
världsledande ledtid, kvalitet och kostnad.
Absolent Air Care Group har framgångsrikt lyckats knyta Robert Wiktorén till rollen och han
tillträder den 30:e augusti i år. Robert har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från
Chalmers och kommer från en lång och framgångsrik karriär inom SKF-koncernen. Inom SKF
har Robert bland annat haft roller som affärsområdeschef med fullt resultatansvar, fabrikschef
och produktchef och har framgångsrikt drivit förbättring genom modularisering av produkter
och optimering av produktutbud.
"Vi ser mycket fram emot att få in Robert i teamet och är glada att han valt att bygga vidare
på en redan framgångsrik karriär hos oss på Absolent. Robert är industriellt skolad inom SKF
och har visat att han kan skapa samarbete och resultat över bolagsgränser. Han har, precis
som vi, en stark tro på kraften av modulär produktarkitektur och att vi kan skapa en uthållig
konkurrensfördel genom det. Vi välkomnar Robert till teamet och ser fram mot att ta Absolent
till nästa nivå tillsammans.", säger Axel Berntsson, VD Absolent.
Kontakt:
Axel Berntsson, CEO Absolent Air Care Group, +46 510 48 40 00
Absolent Air Care Groups aktie handlas på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB. Tel 08-463 83 00. E-mail:certifiedadviser@penser.se
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