
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 

22 oktober 2021  

 

Minesto fortsätter stärka marknadsorganisationen  

med kommunikationschef 
 

Minesto har utsett Cecilia Sernhage som kommunikationschef och fortsätter därmed att 

stärka bolagets marknadsorganisation inför den kommersiella uppskalningen av Minestos 

unika havsenergiteknik. Cecilia Sernhage har omfattande erfarenhet av B2B-kommunikation 

med kunder på globala marknader och tillför Minesto ytterligare kompetens och kapacitet för 

att utveckla och skapa nya relationer med olika intressenter och partners. 

”Vi är mycket nöjda med att förstärka våra kommersiella resurser med Cecilia. Hon tar med sig 

värdefull kompetens och erfarenhet av att under lång tid arbetat med kundfokuserad B2B-

kommunikation i ett globalt industriföretag”, säger Martin Edlund, vd för Minesto.  

Minesto har på kort tid förstärkt sälj- och marknadsorganisationen med Elke Rosiers som 

marknadschef och nu Cecilia Sernhage som kommunikationschef. Det gör Minesto väl rustade 

för att ta arbetet med kund- och marknadsbearbetning till nästa nivå. 

”Minestos marknadskommunikation har både ett globalt och ett lokalt perspektiv. Med 

framgångarna på Färöarna i ryggen kan vi nu positionera Minestos produkt som den dominerande 

designen för kommersiellt relevant havsenergiteknik gentemot de aktörer i världen som driver 

energiomställningen. Lokalt handlar det om kommunikation och dialog för att etablera och förankra 

våra olika projekt, vilket är avgörande för att realisera affärsmöjligheter på nya marknader.”  

”Utöver att stärka oss i detta arbete ger Cecilia oss ökad kapacitet vad gäller bolagets övergripande 

kommunikation med våra olika intressenter”, säger Martin Edlund. 

Cecilia Sernhage kommer närmast från Husqvarna Construction, där hon i många år och i olika 

roller varit med och stärkt Husqvarnas varumärke inom den globala byggindustrin. På 

Husqvarna Construction har hon drivit bland annat digital marknadsföring, globala 

produktlanseringar och kampanjer samt foto- och filmproduktion. Cecilia ser erfarenheten 

från ett innovationsdrivet företag på en tillväxtresa och i ständig förändring som en bra bas för 

att driva Minestos marknadskommunikation framåt: 

”Jag drivs av nyfikenhet och Minesto befinner sig i ett spännande läge som var svårt att motstå. 

Förutom en spännande produkt med en unik teknologi, dessutom med en tydlig hållbarhetsaspekt, 

finns det en redan engagerad publik som vill se mer. Det skapar en stark position att nå ut och jag ser 

verkligen fram emot att vara med och utveckla kommunikationen för att successivt ta varumärket till 

sin självklara plats i framtidens energimix”, säger Cecilia Sernhage.    

Cecilia tillträder positionen som kommunikationschef den 10 januari 2022 och kommer att 

rapportera till Minestos marknadschef. 

  



 

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta 
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Om Minesto 

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det 

globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion 

ur havet. 

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina 

kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma 

havs- och tidvattenströmmar.  

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s 

största investering inom marin energi.  

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. 

Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är 

föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W 

Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 

Läs mer om Minesto på www.minesto.com 

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig 

på www.minesto.com/investerare.  
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