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Sun4Energy öppnar kontor i Sjöbo, Skåne

Sun4Energy har rekryterat Behzad Yari som regionansvarig för Södra Skåne. Behzad kommer 
att ansvara för bolagets expansion i södra Skåne och samverka med vårt kontor i Helsingborg.

Behzad kommer senast från Svealsolar där han var ansvarig för en av deras kontor i Skåne. Behzad 
har mycket god kunskap om solcellsbranschen och har genom sina tidigare erfarenheter från 
Försvarsmakten byggt större erfarenhet inom ledarskap och operationell effektivitet.

” Jag brinner för att lösa utmaning, utveckling rutiner och processer och göra detta tillsammans 
med teamet. Jag arbetar för att skapa förutsättningar för personlig utveckling hos 
teammedlemmar och jag ser mycket fram emot att få göra detta tillsammans med Sun4Energy, 
ett ungt och spännande bolag i en expansiv bransch”, säger Behzad Yari regionansvarig för Södra 
Skåne.

”Detta blir vårt andra kontor i Skåne och en naturlig del av vår expansionsstrategi. Kundefterfrågan 
är stor i regionen och det finns mycket goda förutsättningar för att vi snabbt med denna etablering 
kan täcka större delen av Skåne och erbjuda fler kunder vår produkter och tjänster. Det är 
glädjande att Sun4Energy fortsätter att följa sin uttalade strategi att etablera nya kontor för att 
täcka stora delar av Sverige”, säger Per Norrthon, VD för Sun4Energy Group AB.

Denna information är sådan information som Sun4Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2023-02-06 08:30 CET.

För ytterligare information vänliga kontakta

Per Norrthon, verkställande direktör
 
Mobil:   +46(0)731 21 22 22
Arbete: +46(0)10-500 81 01
E-post: per.norrthon@sun4energy.se
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Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar, batterianläggningar och elbilsladdare till 
privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga 
moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med egna certifierade 
projektörer, elektriker och installatörer. Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar 
övergången till effektiva och fossilfria energilösningar samtidgt som kostnaderna sänks. 
Sun4Energy finns representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i stora delar av 
Sverige.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Sun4Energys hemsida www.sun4energy.se.
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