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Mikael Steiner från ABB tillträder som försäljningschef vid Unibap  

Mikael Steiner tillträder som försäljningschef vid Unibap under våren 2019, dock senast 3 juli. 
Mikael kommer närmast från rollen som Head of Marketing and Sales, Northern Europe vid ABB 
Control Technologies. Ytterligare förstärkning av försäljnings- och marknadsorganisationen har 
skett genom nyrekrytering av Robert Lindegren som Solutions Strategy Specialist. 

Mikael kommer senast från en roll som chef för ABB Control Technologies försäljningsenhet i norra Europa, ett arbete 

som innefattade att leda och utveckla ett internationellt försäljningsteam på ca 80 personer mot kunder inom industrin. 

Mikael har tidigare haft roller som global chef för 800xA Product Management och andra ledande befattningar b.la 

inom serviceförsäljning men även R&D. Mikael har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings 

universitet samt en business- & managementutbildning från Handelshögskolan Executive Educations i Stockholm.  

Unibap har även under våren anställt Robert Lindegren som Solutions Strategy Specialist med tillträde den 8 april, vilket 

är del i förstärkningen av försäljning och marknadsorganisationen. Robert har en bakgrund från datadrivna 

systemlösningar, systemdesign och affärsutveckling inom både industri och rymd. Robert kommer närmast från 

tjänsten som Director of Advanced Studies and Concepts vid GomSpace. Robert är civilingenjör från Uppsala universitet. 

- Det känns fantastiskt roligt och inspirerande att få utöka Unibaps team med Mikael och Robert som båda är 

mycket erfarna och drivna i försäljning och affärsutveckling och med stora internationella nätverk. Deras 

erfarenheter av att arbeta i internationella team och interdisciplinärt passar väl in i vårt talangdrivna företag 

och vår kommande internationalisering, säger Fredrik Bruhn, VD  

 

 
Uppsala 2019-04-02 

För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Bruhn 

Verkställande Direktör 

vd@unibap.com 

+46 70 7833215 

 

Kort om Unibap 

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins 

produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och 

automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade 

industridatorlösningar och robotiklösningar.  

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.  Mangold Fondkommission AB, CA@mangold.se tel. +46 8 5030 

1550, är Bolagets Certified Adviser 
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