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MIPS CFO SLUTAR PÅ EGET INITIATIV – NY 
TILLFÖRORDNAD CFO UTSEDD

MIPS AB:s (”MIPS”) Chief Financial Officer (CFO) Mats Juhl slutar på egen begäran för 

ett nytt uppdrag utanför MIPS. Mats Juhl kommer att frånträda sin tjänst den 31 mars 

2020. Samtidigt har Mats Vikström utsetts till tillförordnad CFO och tillträder sin nya 

tjänst den 1 april 2020.

Mats Vikström har under en period utfört interimsuppdrag inom finans för MIPS och 

kommer närmast från Intrum AB (publ) som Group PMO Director. Innan Intrum arbetade 

han som CFO samt Chief Operating Officer på Mantex AB (publ) och dessförinnan har 

Mats Vikström haft en rad uppdrag inom finans på Cloetta AB (publ) samt hos andra 

publika bolag.

”Jag vill tacka Mats Juhl för hans insatser sedan han började på MIPS i höstas och önskar 

. honom lycka till med framtida utmaningar Samtidigt vill jag hälsa Mats Vikström 

välkommen som tillförordnad CFO till MIPS. Mats Vikström är redan, genom hans tidigare 

interimsuppdrag för MIPS, väl insatt i vår verksamhet och det är glädjande att vi snabbt 

säger Max Strandwitz.kunnat rekrytera Mats som tillförordnad CFO”, 

För ytterligare information, kontakta

Max Strandwitz, VD och koncernchef 

 Max.Strandwitz@Mipsprotection.com

tel +46 709 61 17 54

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande 

inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ) ingredient brand model

säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Teknologin 

grundar sig på över 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska 

Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 38 

medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns 

i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos 

underleverantörer. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se 

www.mipscorp.com
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