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Sun4Energy etablerar sig i Norrland

Sun4Energy har rekryterat Niklas Gulliksson som VD för Sun4Energy Nord AB. Niklas kommer 
att ansvara för bolagets expansion i Norrland med start i Västernorrland.

Niklas kommer senast från Skanska Industrial Solution där han var försäljningschef och 
operativchef med ansvar för region Norr. Niklas har starkt fokus på sälj och ledarskap som driver 
mot lönsamhet – med kunden i fokus.

”Jag ser fram emot att få göra gott där vi verkar och bidra till en hållbarhetsresa som skapar 
sysselsättning, stärker företagens och hushållens ekonomi genom sänkta energikostnader och 
bidrar till omställningen för ett bättre klimat. Detta kommer ge mig möjligheten att nyttja mina 
tidigare erfarenheter samtidigt som jag får vara med och bygga upp ett expansivt bolag med ett 
starkt varumärke”, säger Niklas Gulliksson VD på Sun4Energy Nord AB.
 
”Etableringen av Sun4Energy kontor i Västernorrland ska bli intressant att följa och vi har redan 
efter några veckor sett en stark efterfrågan på våra produkter och tjänster. Jag fram emot att 
samarbeta med Niklas, hans inspiration och erfarenhet kommer spridas i hela koncernen. 
Sun4Energy fortsätter härmed att följa sin uttalade strategi att etablera nya kontor för att täcka 
hela Sverige”, säger Mattias Leijon, VD för Sun4Energy Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leijon, verkställande direktör
 
Mobil:   +46(0)70-522 60 01
Arbete: +46(0)10-500 81 01
E-post: leijon@sun4energy.se

Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, 
bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment 
såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning till största del med interna resurser. 
Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria 
energilösningar. Sun4Energy finns representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i 
stora delar av Sverige med kontor i Stockholm, Örebro, Strömstad, Motala, Arvika och Kramfors. 
Koncernen har egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Sun4Energys hemsida www.sun4energy.se.
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