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DistIT ABs (publ) dotterbolag EFUEL 
expanderar i Europa och växer med 
nyckelrekryteringar.
Som ett av Sveriges ledande bolag inom elbilsladdning fortsätter EFUEL att växa 
i snabb takt. EFUEL har nu stärkt organisationen med rekryteringar för att leda 
expansionen i Finland och Tyskland samt med en teknikchef (CTO) för att 
vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade produkter.

Antalet elbilar i Europa ökar markant men infrastrukturen för elbilsladdning har inte utvecklats i 
samma takt. EFUELs helhetslösning för elbilsladdning är väl anpassad för andra marknader i 
Europa, där Finland och Tyskland utmärks som extra gynnsamma möjligheter för EFUEL baserat 
på bland annat marknadernas storlek, struktur och mognadsfas för elbilsladdningsinfrastruktur.

Fredrik Nyström tillträder som vice VD för EFUEL med start i mars 2022 med primärt fokus på    
EFUELs geografiska expansion i Tyskland. Fredrik har flera års erfarenhet av expansion mot nya 
marknader och kommer senast från rollen som VD på kökstillverkaren Marbodal. Fredrik tar 
även plats i EFUELs ledningsgrupp.

Fredrik Nyström: "Jag ser verkligen fram emot att få vara med och ta EFUEL ut i Europa. Med ett 
starkt team och med en produkt som länder i Europa efterfrågar ser jag oerhört positivt på EFUELs 

.framtid”

Ella Sintonen är rekryterad som landschef (’country manager’) för Finland med start i januari 
2022. Ella har en bakgrund inom 'fintech’ på bland annat Klarna och kommer senast från rollen 
som ’Growth Analyst’ på Anyfin.

Robert Lerner tillträder som CTO i april 2022 för att vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade 
produkter. Robert kommer senast från rollen som ’Engineering Manager’ på Avanza där han 
under sina tio år varit med och byggt upp bolagets teknikstrategi.

Utöver ovan nämnda rekryteringar har EFUEL nyligen gjort ett antal rekryteringar inom ekonomi, 
customer success och försäljning.

Rasmus Bender, VD EFUEL: "För mig och EFUEL är detta nyckelrekryteringar och jag är väldigt glad 
och ödmjuk över att alla dessa duktiga medarbetare valt att vara med på vår resa. Detta utgör en 
viktig faktor för att EFUEL ska kunna fortsätta göra det vi är bäst på, nämligen att erbjuda den bästa 
laddlösningen för elbilsägare i Europa. Vi har en stark grund att stå på och ett konkurrenskraftigt 
erbjudande på de marknader vi går in i. Det är en fantastisk känsla att se våra planer falla på plats 
och ta form."
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För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB
Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk 
och Datakommunikation i Europa. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-
produkter till IT-marknaden i Europa. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under 
kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, E-mail: 

, Tel: 08-463 83 00.certifiedadviser@penser.se
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