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Ari Kemppainen ny vd för Zazz Energy of
Sweden AB
Styrelsen för energibolaget Zazz Energy of Sweden AB har tillsammans tagit beslut om att
rekrytera Ari Kemppainen som ny vd från och med 27 juni 2022. Det innebär att nuvarande vd
Christian Casselborg lämnar bolaget med omedelbar verkan.
– Det är nu dags för nästa fas i företagets utveckling. Vår tidigare vd tog Zazz Energy till börsen
och nu tar Ari Kemppainen vid för att förverkliga våra affärsidéer och på så vis bidra till den viktiga
klimatomställningen. Ari vet hur man bygger organisationer från grunden på en internationell
marknad och vi är övertygade om att han har det som krävs för att utveckla försäljningen och
skapa de allianser som behövs för att bli ett framgångsrikt miljöteknikbolag, säger Jan Bardell,
styrelseordförande, Zazz Energy of Sweden.
Ari Kemppainen har bred och djup erfarenhet av produkt- och affärsutveckling i internationella
bolag inom energitekniksektorn och har även lång erfarenhet av etableringar av bolag som
avknoppats samt av att integrera verksamheter från olika kulturer och miljöer.
Han kommer senast från Efore där han var vd och har dessförinnan bland annat varit forskningsoch utvecklingschef samt produktchef för Emerson Energy Systems EMEA-segment.
– Jag känner mig hedrad av att få styrelsens förtroende att leda Zazz Energy vidare i denna viktiga
tillväxtfas. Zazz Energys klimatsmarta kraftproduktionsanläggningar möter framtidens krav på
hållbar energiproduktion samtidigt som lösningen är planerbar. De påskyndar och möjliggör
omställningen till ett grönt samhälle, säger Ari Kemppainen.
Styrelsen tackar Christian Casselborg för de insatser som han gjort under den tid som han varit vd.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ari Kemppainen, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
E-post: ari.kemppainen@zazzenergy.com
Telefon: +46 72 949 21 99
Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 76 860 84 06

Zazz Energy of Sweden

Box 5209

102 45 Stockholm
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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 2022-06-27 12:00 CEST.
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