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Malin Malmenström ny VD på Thermotech
Scandinavia AB
Thermotechs grundare, VD och delägare Anders Andersson har valt att lämna VD‐posten. Ny VD är
Malin Malmenström som de senaste två åren varit företagets försäljningschef.
Malin Malmenström är 46 år och har sedan tidigare varit VD och chef inom både bygg‐ och
läkemedelsbranschen. Malin kommer fortsättningsvis även behålla sitt uppdrag som försäljningschef
för Sverige och Finland.

-

”Det är oerhört stimulerande och utvecklande att kliva in i rollen som VD för Thermotech i den
expansiva fas vi nu befinner oss. Vi har en långsiktig plan för Thermotechs utveckling och
kommer att fortsätta arbeta på den inslagna vägen. Anders arbete har bidragit till att vi är en
aktör att räkna med på marknaden och att vi har en bra grund att stå på i vår fortsatta tillväxt,
säger Malin Malmenström, nytillträdd VD på Thermotech.”

Anders Andersson kommer nu övergå till att vara en aktiv ägare och engagerad i styrelsearbetet.
-

”Thermotech har haft en positiv utveckling de senaste åren och har nu en stabil, effektiv
organisation och en tydlig plan. Min roll som ledare är entreprenörens och nu är det en bra
tidpunkt för någon annan att kliva in och driva företaget vidare, säger Anders Andersson
delägare och styrelseledamot i Thermotech. Malin Malmenström rekryterades med tanken att
hon en dag skulle kliva in i VD‐rollen. Hon kommer med sin erfarenhet och sitt engagemang
att bidra mycket till företagets fortsatta utveckling.”

För ytterligare information:
Malin Malmenström
VD och försäljningschef
Telefon: 090‐699 20 15
E‐post: malin.malmenstrom@thermotech.se

Hans Jonsson
Styrelseordförande
Telefon: 070‐630 84 56
E‐post: hans.jonsson@thermotech.se

TT Thermotech Scandinavia AB utvecklar, tillverkar, projekterar, säljer och levererar kompletta skräddarsydda värme‐ och
rörsystem. Thermotech grundades i Sollefteå 1996 och där finns huvudlager och produktion än idag. Förutom fabriken i
Sollefteå har vi sju regionkontor i Sverige samt dotterbolag i Finland och Ryssland. Förra året omsatte vi 158 MSK. Vår
säljorganisation präglas av att vi levererar utan grossister med en hög servicegrad och stor flexibilitet. Rörinstallatörer och
husfabrikanter är några av våra kunder. Läs gärna mer om oss på www.thermotech.se.
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