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Cecilia Jinert Johansson tar plats i tech-bolaget
Freemelts styrelse
Tech-bolaget Freemelt meddelar i dag att Cecilia Jinert Johansson blir ny styrelseledamot. Cecilia
Jinert Johansson har en lång och bred erfarenhet från industrisektorn och driver idag egen
konsultverksamhet med uppdrag inom bolag såsom Mycronic, BillerudKorsnäs och danska Dinex.
Hon har tidigare varit verksam inom bl.a. Lantmännen, Rautaruukki samt Crawford Group på
ledande positioner inom Operations. Hon har gedigen erfarenhet av styrelsearbete från både
noterade och onoterade tech-bolag och sitter idag med i styrelserna för Nexam Chemical, Dahrén
Group, TC TECH Sweden och Odinwell samt sitt eget bolag Minang. Cecilia Jinert Johansson har på
extra bolagsstämma denna dag valts som ny styrelseledamot.
Cecilia är civilekonom i botten och började sin bana inom ABB och Alfa Laval som ekonom. De
senaste 25 åren har hon dock ägnat åt ledande positioner inom Operations, allt från fabrikschef till
ansvar för globala multisite organisationer inom olika branscher och bolag. Hon har en gedigen
erfarenhet av uppbyggnad av produktions- och supply chain processer samt implementering av
marknadsstrategier inom tillväxt bolag genom sina styrelse och konsultuppdrag under de senaste
åren.
– Vi ser fram mot att välkomna Cecilia Jinert Johansson till Freemelt. Cecilia är en erfaren ledare och
har en viktig kompetens inom produktionsutveckling som kommer att bli värdefull för vår fortsatta
tillväxtresa. Dessutom går vi nu in i ett intressant skede att gå från att producera och sälja
forskningsmaskiner till industrimaskiner, där produktion i större skala är en förutsättning, säger Carl
Palmstierna, styrelseordförande Freemelt.
– Freemelts teknologi och den gedigna kunskap man besitter inom organisationen gjorde det
omöjligt att tacka nej till uppdraget. Jag ser verkligen fram emot att bidra med min kunskap och
erfarenhet på den spännande industrialiseringsresa vi har framför oss på bästa sätt, säger Cecilia
Jinert Johansson.
Freemelts styrelse består av följande personer: Carl Palmstierna, styrelseordförande, Staffan
Zackrisson, Per Anell, Martin Wildheim och Erik Lindeblad.
För mer information kontakta:
Carl Palmstierna, Styrelseordförande
carl@cargusinvest.com
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Om oss
Freemelt är ett högteknologiskt tillväxtföretag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar
för en snabb tillväxt inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning. Bolagets skyddade teknologi –
som redan börjat säljas – tar 3D-printingen till en ny nivå och ger nya förutsättningar att skriva ut
produkter på ett kostnadseffektivt sätt och till en jämn och hög kvalité som tidigare inte varit möjlig.
Genom att man valt en open source-lösning skapas förutsättning för en kraftig tillväxt och Bolaget
kommer framöver expandera mot tillverkande marknader. Läs mer på www.freemelt.com.
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