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QleanAir breddar och förstärker företagsledningen
QleanAir Holding AB (publ), den nischade leverantören av premiumlösningar för ren inomhusmiljö, 
rekryterar Christina Lindstedt som ny COO och vice VD med ansvar för strategisk planering, 
operations, produktutveckling och innovation. Det är en ny roll i bolagets exekutiva ledningsgrupp. 
Hon börjar sin anställning den 1 maj 2020.

Vi inrättar en ny roll i ledningen för att öka takten på produktutveckling och innovation. Christina Lindstedt 
rekryteras som COO och vice VD. Hon har varit styrelseledamot i QleanAir sedan 2016 och har en 
omfattande global strategisk och operativ erfarenhet från Electrolux och Sony Group. De senaste åren har 
Christina bl.a. arbetat som rådgivare och styrelseledamot i globala B2B företag.
Christina är internationell civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och är styrelseledamot i 
Handicare Group AB (publ) och Scanfil Oyj (publ). I samband med utnämningen till COO och vice VD har 
Christina Lindstedt meddelat valberedningen i QleanAir att hon inte står till förfogande för omval.

”Jag välkomnar Christina Lindstedt till ledningsgruppen i QleanAir. Christinas omfattande operativa erfarenhet 
från ledande globala företag tillsammans med hennes strategiska kunnande från styrelsearbete i bolaget kommer 
att utgöra ett utmärkt tillskott till QleanAir för vår framtida utveckling”, kommenterar Andreas Göth, VD 
QleanAir.

”Ren inomhusluft är en framtidsfråga. Från min roll som styrelseledamot är jag redan insatt i QleanAirs 
verksamhet. Jag ser mycket fram emot att bli en drivande kraft i företagets arbete med tillväxtstrategi, innovation 
och operations, tillsammans med QleanAirs dynamiska och framgångsrika team.” kommenterar Christina 
Lindstedt, tillträdande COO och vice VD, QleanAir.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Andreas Göth, VD 
E-post:  andreas.goth@qleanair.com
Telefon: 070-410 85 33
Christina Lindstedt, COO och vVD från 1 maj 2020
Telefon 070-677 28 77

Om QleanAir

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrengöring av 
inomhusmiljöer. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett 
fullserviceerbjudande. QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och 
återvinner inomhusluft. Bolaget har cirka 8 100 installerade enheter hos över 2 500 kunder inom 
marknaderna för EMEA, APAC och Americas. För helåret 2019 hade QleanAir en nettoomsättning om 457 
Mkr och justerad rörelsemarginal uppgick till 18 procent. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna i Sverige och 
aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn QAIR. FNCA Sweden är 
Certified Adviser 08-528 00 399. Se mer information på hemsidan qleanair.com.
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