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Zazz Energy genomför förändring i ledningen - 
ny VD tillträder
 Zazz Energys styrelse har i samband med beslutet att genomföra företrädesemissionen även 
beslutat att styrelseledamoten Jan Törner utses till interim VD från och med den 20 mars och 
ersätter nuvarande VD Ari Kemppainen som övergår till en rådgivande roll. Styrelsen har 
utvärderat bolagets situation och de utmaningar som föreligger i samband med de projekt som 
avtalats samt den planerade återstarten av projektet Amfilochia. Jan har sedan årsskiftet stöttat 
ledningen med operativa frågor och det faller sig naturligt att Jan, med tanke på att han sedan 
tidigare utnämnts till vice VD, tar en ännu mer aktiv roll tills dess att en permanent rekrytering är på 
plats. Ari har varit en tillgång för bolaget med sin erfarenhet från den internationella 
energimarknaden och kommer att stötta Jan Törner under kommande månad.
”Styrelsen tackar Ari för hans insatser under den tid som han varit VD för bolaget”, säger 
ordförande Jan Bardell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 76 860 84 06

Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 70 537 98 40

ZAZZ Energy of Sweden

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att 
förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och 
förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också 
producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive 
byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva 
anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz 
Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs 
direkt till kund av Bolaget.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Zazz Energy of Sweden är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-16 08:30 CET.
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