
                    Stockholm/Helsingfors 15 februari 2022 
 
Meltron utser ny VD med gedigen erfarenhet av belysning 
 

                                            
 
Styrelsen för Meltron har utsett Stefan Kåla till VD. Stefan har examen från Svenska 
handelshögskolan i Vasa, är 50 år, uppvuxen i Österbotten och bor i Helsingfors sedan 
många år. Han har arbetat hela sin karriär i belysningsbranschen. Under nästan 20 år var 
Stefan marknadsdirektör och exportchef för Oy Lival Ab, som är en ledande leverantör av 
butiksbelysning, allt från livsmedelsbutiker till varuhus. Stefan byggde med hjälp av en liten 
grupp medarbetare upp ett nät av återförsäljare och distributörer och ledde dem till en 
försäljning av mer än 1350 MSEK/år. Han satt i ledningsgruppen för Lival och deltog 
mångsidigt i företagets processer, bland annat produktutveckling. De senaste fem åren har 
han arbetat för Nordic Light inom svenska ITAB-koncernen med att bygga upp verksamheten 
i Europa. Även Nordic Light är specialiserat inom butiksbelysning med IKEA och H&M som 
storkunder över hela världen. 
 

- Vi är mycket glada över att nu kunna knyta Stefan Kåla till Meltron som VD, säger 
Göran Lundgren, t f VD. Med hans mycket gedigna erfarenhet av marknadsföring och 
försäljning inom belysningsindustrin tror vi att han mycket effektivt kan öka Meltrons 
försäljning på flera marknader, i första hand i Europa. 

- Meltron har en mycket intressant portfölj av högkvalitativa produkter för industrin 
och en mycket innovativ design för sin väg- och gatubelysning, säger Stefan Kåla. 
Trots en hittills begränsad försäljning har Meltron redan idag en imponerande 
kundkrets av stora företag och jag är övertygad om att det finns en stor potential och 
att vi är väl positionerade för att utnyttja den. Jag ser fram emot att ta mig an den 
uppgiften. 

 
Stefan tillträder sin befattning som VD 1 mars. Samtidigt har styrelsen beslutat att Göran 
Lundgren återgår till rollen som styrelseordförande. 
 



             
 
Om Meltron – “More than Just Light” 

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av 
elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. “More than Just Light” betyder 
energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och 
hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom 
infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.  

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.  

För ytterligare information kontakta: 
 
Göran Lundgren, t f VD för Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com 
 
Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm.  
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland 
 
Läs mer på www.meltron.com 
 
Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic 
SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för 
offentliggörande 2022-02-15 kl 08:30. 
 


