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Hans Aulin- ny tf CFO för Ecoclime Group AB

Hans Aulin har utsetts som tillförordnad CFO för Ecoclime Group AB med tillträde den 
14 mars 2023.

Hans Aulin har mångårig och gedigen erfarenhet inom management, exempelvis som CFO 
på teknikkonsultbolaget Caran AB och Frösunda Omsorg AB samt interims-VD på 
utbildningsföretaget Thorengruppen. Genom åren har Hans haft ett flertal styrelseposter 
som ledamot eller ordförande, bland annat i snabbväxande Thorengruppen AB. Hans var 
medgrundare till RT-Labs AB som är verksamma inom mjukvaruutveckling. Hans har 
genomfört ett flertal förvärv i Sverige och internationellt samt ett flertal turn-around projekt.

Per Aspegren, tf VD och styrelseledamot i Ecoclime Group kommenterar rekryteringen:

Vi är mycket nöjda med rekryteringen. Hans har en gedigen erfarenhet som interim-CFO 
och en bred kunskap av att arbeta inom tillväxtföretag. Han har dessutom erfarenhet 
från relevanta sektorer bland annat genom sitt senaste arbete på WBF (”relining and 
clime control projects”), Caverion och Rabbalshede Kraft.

För mer information
Per Aspegren VD Ecoclime Group, 
Tfn: 070 5775433
Epost: per.aspegren@ecoclime.se
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Om oss
Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom 
molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper 
fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och 
utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för 
hyresgäster.

Ecoclime Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela 
värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och 
servicetjänster. 

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets 
Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.
ecoclime.se
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