13 november 2019

PRESSRELEASE

Arcoma förstärker ledningsgruppen med Frida Robbe
Arcomas nuvarande marknadschef Frida Robbe blir ny medlem i Arcomas ledningsgrupp från och
med idag, 13 november 2019. Frida kommer bidra med ytterligare ökat fokus på sälj och marknad.
Frida är redan idag ansvarig för projekt som syftar till att stärka Arcomas varumärke och öka
kommunikation med våra partners. Att jobba nära alla partners med marknadsföring och
försäljningaktiviteter är en viktig byggsten i Arcomas strategi för tillväxt de kommande åren.
”Jag är mycket nöjd över att välkomna Frida Robbe som medlem i Arcomas ledningsgrupp. Hon blir
en stor tillgång i att leda arbetet med marknadsföring, kommunikation och kundnöjdhet som är
några av våra strategiska fokusområden kommande år.” , säger Jesper Söderqvist, VD, Arcoma.
“Vi har en spännande resa framför oss och jag ser fram emot att bidra till ökad tillväxt för oss och för
våra kunder samt att ytterligare utveckla vårt företag”, säger Frida Robbe, Marknadschef, Arcoma.
Ledningsgruppen kommer efter dessa förändringar att bestå av VD Jesper Söderqvist, Business
Controller Mattias Rundgren, Kvalitetschef Katja Kristensson, Marknadschef Frida Robbe,
Produktchef Linda Ungsten, Utvecklingschef Johan Henningsson och Produktions- och logistikchef
Nicklas Johansson.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Arcomas VD Jesper Söderqvist, Telefon: +46 47070 69
81, E-mail: jesper.soderqvist@arcoma.se

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala
röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste
digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket
tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och
funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder
och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat
på Nasdaq First North.
Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 08:30

