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Jonas Hedelin ny CFO hos Swedish 

Stirling 

Swedish Stirling AB har anställt Jonas Hedelin som ny Chief Financial Officer 

(CFO) och medlem i bolagets ledningsgrupp. Han har tidigare jobbat som CFO i 

flera noterade bolag.  

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har anställt Jonas Hedelin som ny CFO och 
medlem i bolagets ledningsgrupp. Jonas har en gedigen erfarenhet av arbete i rollen 
som CFO från såväl noterade som onoterade bolag. Han har även ansvarat för att 
leda arbeten och projekt inom flera olika områden som HR, produktion och 
hållbarhet. Rekryteringen av Jonas Hedelin som CFO är ett led i att ytterligare stärka 
Swedish Stirlings kompetens inför en framtida notering på reglerad marknad, samt 
kommande kommersiell expansion. Han tillträder tjänsten den 15 augusti och ersätter 
nuvarande CFO Dan Hillén vars förordnade som konsult upphör den siste 
september. 

- Jag är mycket nöjd över att vi kunnat knyta till oss och anställa Jonas Hedelin i 

Swedish Stirling. Jonas har en gedigen kompetens och lång erfarenhet i rollen som 

CFO, men även många andra kvalitéer och egenskaper som vi kommer att ha stor 

nytta av i den kommande kommersiella expansionen, säger Dennis Andersson, vd 

Swedish Stirling. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Sven Ljungberg, Kommunikationschef Swedish Stirling, 031-385 88 30 
ir@swedishstirling.com.  

Om Swedish Stirling AB 

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att 

vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till 

elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK – är en unik egenutvecklad lösning för 

att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % 

koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering 

– det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-

besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på 

Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 

00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com 
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