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ChargePanel AB (publ) Sonja Thorngren 
(tf VD / CFO) lämnar Bolaget under 
kvartal 1 2023
Den 29 oktober 2022 offentliggjorde ChargePanel AB (publ) (“Bolaget” eller 
“ChargePanel”) att styrelsen utser Sonja Thorngren till tf VD efter att tidigare VD fått 
lämna Bolaget med omedelbar verkan. Sonja Thorngren har idag beslutat att hon lämnar 
sin nuvarande position som tf VD och CFO i Bolaget.

Styrelsen arbetar aktivt med att tillsätta ny VD och inleder nu även en process att ersätta CFO.

Johan Nordin, Ordförande, kommenterar:
”Att Sonja Thorngren nu lämnar Bolaget under kontrollerade former är ett bevis på Sonjas 
lojalitet mot Bolaget och vi uppskattar den insats Sonja genomfört under sin tid som CFO samt 
sedan hon utsågs till tf VD.”

Sonja arbetar kvar som tf VD och CFO under tre månader eller tills dess att en ersättare 
tillträder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nordin, Styrelseordförande ChargePanel AB (publ)
E-post: johan.nordin@chargepanel.com
Telefon: +46 (0) 76 712 00 44

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se
Telefon: 08-684 211 10
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Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för 
eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en 
användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av 
laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att 
väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för 
närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya samt Uganda och har 
antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med 
ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både 
hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform 
underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och 
företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för 
elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat 
på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova 
Fondkommission.

Denna information är sådan information som Chargepanel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:
s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-11-08 11:37 CET.
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