Stockholm, 2021-07-01

Ferroamp stärker organisationen med Chief Purchasing Officer
Från och med den 15 augusti förstärks Ferroamps organisation och ledning med Lisa Larsson Lerner,
Chief Purchasing Officer, som kommer att utveckla Ferroamps strategiska arbete inom inköp,
leverantörer och försörjningskedjor.
Ferroamp påbörjade under 2020 industrialisering för volymtillverkning. För att säkerställa fortsatt
framgångsrik industrialisering och förmåga att leverera högkvalitativa produkter till marknaden,
förstärker Ferroamp den 15 augusti sin organisation med Lisa Larsson Lerner som Chief Purchasing
Officer.
- Det är viktigt för oss att arbeta strategiskt med inköp, försörjningskedjor och leverantörsutveckling när
vi nu förbereder oss för industrialisering och volymtillverkning av fler produkter. Det känns fantastiskt
bra att Lisa Larsson Lerner, som har lång erfarenhet från befattningar inom inköp och upphandling
parallellt med ett starkt fokus på organisations- och verksamhetsutveckling, ansluter till Ferroamp, säger
Krister Werner, VD på Ferroamp.
Lisa Larsson Lerner är 44 år och är utbildad till Civilingenjör i Industriell ekonomi med logistikinriktning
vid Luleå tekniska universitet.
Lisa har mer än 15 års erfarenhet av inköp och upphandling från företag som Atlas Copco, Skanska, SAS
och Stockholm Exergi där hon har varit bland annat kategoriansvarig och inköpschef. Hon har i sina roller
etablerat och effektiviserat globala försörjningskedjor och har drivit leverantörsutveckling på plats i
produktionsmiljö med lyckade resultat. Senast kommer Lisa från Stockholm Exergi där hon haft ett antal
ledande befattningar, senast som Anläggningschef.
För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD, 076-535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com
Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som
erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar
plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub
med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i
ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag.
Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger utanför
Stockholm.
Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission
som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

