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Renewcell inleder rekrytering av ny CFO efter lyckade 
börsnoteringen
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”Jag är otroligt stolt över att ha bidragit till att säkra uppskalningen av en verksamhet som leder en cirkulär omställning 

av den globala modeindustrin. Med både börsnoteringen och lånefinansieringen har vi visat vägen för investerare och 

innovatörer inom den framväxande sustaintechsektorn. Jag ser fram emot att fortsätta förvalta förtroendet som 

kapitalmarknaden givit Renewcell i en ny roll.” säger Maria Vallejo.

 

”Med målmedvetenhet har Maria under det gångna året hjälpt oss genomföra en framgångsrik IPO samtidigt som hon 

byggt upp ett lånekonsortium med några av Nordens tyngsta långivare. När bolaget nu går in i en ny fas förändras 

också uppdraget för vår CFO, vilket gör en övergång naturlig. Jag är mycket glad att ha kvar Maria som strategisk 

rådgivare och ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans med henne för att göra modeindustrin hållbar.” säger Patrik 

Lundström, VD hos Renewcell.
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Om Renewcell

Re:NewCell AB (publ) (‘Renewcell’) grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm. Det är ett flerfaldigt 

prisbelönt sustaintechbolag baserat i Sverige. Renewcells vision är att inspirera en Industriell Evolution till en 

hållbar värld genom att producera material av hög kvalitet från återvunnen textil.

 

Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellullosabaserat textilavfall, som bomullskläder, till ett 

högvalitativt nytt material kallat Circulose®. Renewcell uppmärksammas ofta för sitt arbete med att göra modeindustrin 

hållbar. TIME Magazine utnämnde Circulose® till en av världens 100 bästa uppfinningar 2020. Renewcell utsågs också 

till finalist i både Fast Company's World Changing Ideas Awards 2020 och Draper's Sustainable Fashion Awards 2020.

Renewcell’s aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, med kortnamn RENEW och ISIN-kod 

SE0014960431. Renewcells Certified Adviser är FNCA.
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