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Linda Viktorin tillträder som IR- och 
Marknadschef på ChargePanel AB
ChargePanel AB stärker bolaget genom att rekrytera Linda Viktorin till rollen som IR- och 
Marknadschef med start i början av sommaren.

Linda har många års erfarenhet av liknande roller inom olika branscher med en ekonomie 
licentiatexamen inom industriell marknadsföring i bakgrunden. Hon kommer närmast från 
LeasePlan Sverige, där hon i rollen som Marknadschef haft ett starkt fokus på laddlösningar 
och nollutsläppsmål.

Linda Viktorin kommenterar:
”Jag ser fram emot att arbeta med ChargePanel på deras fortsatta resa mot en hållbar framtid 
med nollutsläpp och förbättrad laddinfrastuktur. Bolaget har utvecklat en stark produkt när 
det gäller att leverera innovativa, säkra och hållbara lösningar till marknaden och jag ser fram 
emot att bidra till bolagets tillväxtresa och stärka ChargePanels varumärke ytterligare under 
de kommande åren.”

VD Jan Berggren kommenterar: 
“Jag är mycket glad över att hälsa Linda välkommen till oss på ChargePanel. Linda är känd för 
sin höga kvalitet i såväl strategisk planering som operativt genomgörande och kommer att 
vara en mycket viktig del i vår kommunikation med aktieägare och marknaden.”

Om ChargePanel

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är 
Eminova Fondkommision.
Företaget har hela sitt fokus på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, 
applikationer och teknologier. ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform 
för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger 
elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag 
och tillverkare av laddinfrastruktur. Företagets 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.
ChargePanel AB (publ), med huvudkontor i Stockholm, planerar nu en expansion både 
nationellt och internationellt. Företaget har redan idag flera internationella samarbeten, i 
exempelvis Storbritannien och Norge.
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Kontakter

Jan Berggren, CEO
jan.berggren@chargepanel.com
+46 706 243838
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