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Per Norrthon utses till VD för Sun4Energy Group 
AB och andra ledningsgruppsförändringar

Per Norrthon, nuvarande COO, tillträder den 1 juli som VD för Sun4Energy Group AB. Per har 
lång erfarenhet av att leda organisationer i tillväxt och expansion. Nuvarande koncernchef 
Mattias Leijon kommer att fortsätta i ledningsgruppen och blir CTO och 
affärsutvecklingsansvarig på Sun4Energy. Mattias Thorsén, en av grundarna av Örebro-
verksamheten tillträder som COO - Operativ chef.

”Att få förtroendet och möjligheten att leda arbetet tillsammans med ledningsgruppen och alla 
duktiga kollegor ska bli fantastiskt roligt. Branschen är mitt inne i en hausse, vars efterfrågan på 
förnybar energi är enorm och vi fortsätter nu expansionen av företaget”, säger Per Norrthon COO 
Sun4Energy Group AB.

”Vi har nu kommit till ett trappsteg i företagets utveckling där affärsutveckling och koncernchefsrollen 
inte effektivt kan hanteras av en person. För att frigöra mer tid att utveckla företagets affärsgrenar så 
lämnar jag tryggt över rodret till Per Norrthon. Denna förändring av ledande positioner har varit med i 
planen från starten och känns väldigt bra.
Jag har stort förtroende för att Per kommer att förvalta sin nya roll exemplariskt och jag kan ägna all 

säger Mattias Leijon koncern VD Sun4Energy Group AB.min energi åt nya affärsmöjligheter”, 

”Spännande och roligt att ta nästa steg i vår tillväxtsresa och jag är mycket glad att vi har 
, säger Camilla kompetenserna som Mattias och  Per representerar inom Sun4Energy Group AB”

Sundström ordförande Sun4Energy Group AB.

Omfördelningen av ansvarsområden inom koncernledningen sker den 1 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Sundström, Styrelseordförande
 
Mobil:   +46 705 87 08 75
Mejl: camilla.sundstrom@simplicata.se
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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, Kramfors och 
Helsingborg. 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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