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  Zazz Energy of Sweden Box 5209 102 45 Stockholm

Per Ollermark ny CFO för Zazz Energy of 
Sweden AB
Per Ollermark börjar den 16 januari som ny CFO för Zazz Energy of Sweden AB och efterträder 
nuvarande CFO Sverker Carnemark, vars avtal löper ut. Några av de viktigare uppgifterna för Per 
blir arbetet med den första årsredovisningen för Zazz Energy som noterat bolag samt fortsatt 
arbete med utvecklandet av bolagets funktioner och stöd för affärsutveckling. Per kommer med 
en gedigen erfarenhet från flertalet bolag, bl.a. E.ON samt med god vana från roller som Group 
CFO och controller med ansvar för konsolidering, skatter och redovisning därtill.
”Med Per i teamet fortsätter vi att utveckla vår förmåga inom finansiell planering, styrning och 
rapportering”, säger Ari Kemppainen, CEO Zazz Energy of Sweden. ”Jag vill också passa på att 
tacka Sverker för de utomordentliga insatser som han gjort för att förbättra struktur, styrning och 
rapportering i bolaget”.

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

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.
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