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Ekobot AB (publ) rekryterar Elin Elkehag Funk 
som strategisk rådgivare

Ag-tech bolaget Ekobot tar in Elin Elkehag Funk som rådgivare i strategiska frågor.

"Vi är väldigt glada att vi kunnat knyta Elin till oss, hon har en så spännande och gedigen 
erfarenhet som vi har stor nytta av när vi nu intensifierar vårt arbete att
utveckla nya innovativa tjänster till våra kunder. Elin har en imponerade meritlista bakom sig, inte 
minst genom hennes egen start up Stilla motion. – säger Erik Jonuks VD på Ekobot.

Elin Elkehag Funk är en serieentreprenör, strategikonsult och investerare som brinner för 
innovation som skapar konkreta värden för både människor och samhälle. Hon har praktisk 
erfarenhet från att bygga teknikföretag både i Sverige och Silicon Valley, och tjugo års erfarenhet 
som intraprenör inom multinationella telekom-, media- och managementkonsultföretag.

Elin kommer att stötta och förstärka resurserna runt Ekobots VD för att kunna möta den ökande 
efterfrågan av hans medverkan i externa sammanhang, vilket givetvis är något väldigt positivt och 
skall tillvaratas på bästa sätt.
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Om Ekobot

Ekobot is the result of the founder Ulf Nordbeck's thoughts and desire to combine robotics and 
healthy sustainable food production. Ekobot's goal is to be able to offer practical and sustainable 
solutions to agricultural issues while reducing workload with autonomous tools for vegetable 
farmers. Ekobot has grown and combined today a team of experts in agricultural robotics with 
shareholders who share their convictions and understand the challenges of start-ups.

Denna information är sådan information som Ekobot är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-06-04 13:34 CEST.

http://www.ekobot.se
https://www.linkedin.com/company/42160655/admin/


Pressmeddelande
04 juni 2021 13:34:00 CEST

  Ekobot Sidensvansvägen 8 125 56 Älvsjö

Bifogade filer

Ekobot AB (publ) rekryterar Elin Elkehag Funk som strategisk rådgivare

https://storage.mfn.se/88df41b0-6fae-4a25-ba68-a2f53e7fc117/ekobot-ab-publ-rekryterar-elin-elkehag-funk-som-strategisk-radgivare.pdf

