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Samarbete med Signium för förstärkning av företagets
ledningsfunktioner.
Flowocean och Signium har tecknat en avsiktsförklaring med syfte att Signium stöttar Flowocean i
den expansion bolaget står inför där fokus är på förstärkning av företagets ledningsfunktioner.
Flowocean står inför en expansion i och med arbetet på ett demonstrationsprojekt och fortsatt
kommersialisering. Detta har skapat ett stort behov av en partner som kan stötta i expansionen och som kan
hjälpa till att hitta och attrahera rätt kompetens men som också har samma mindset och värderingar.
”Vi har träffat flera rekryteringsbolag, både stora och små och valde till slut att samarbeta med Signium.
Signium arbetar väldigt flexibelt utifrån våra behov och sätter stort fokus på att hitta personer som inte bara
har rätt kompetens och erfarenhet utan som också passar in i teamet och delar de värderingar vi har. Efter
flera möten med Signiums team i Stockholm kändes det helt rätt och det ska bli otroligt roligt att växa
Flowocean och ta oss ann nya utmaningar med stöttning från det mycket kompetenta och erfarna teamet på
Signium.”
- Cristoffer Kos, VD Flowocean
“Det är med stor entusiasm som SIGNIUM kommer att stödja Flowocean genom att stärka ledningsgruppen.
Med solid erfarenhet av att hjälpa noterade, private equity-ägda samt statligt ägda bolag inom energisektorn
gällande ledarskapsfrågor (med extra fokus på att företagskultur, värderingar, vision, strategi och de utvalda
ledarna passar ihop), kommer vi att hjälpa Flowocean i skapandet av den optimala ledningsgruppen.”
-

Christopher Thölix, Managing Partner Stockholm & Helsingfors, SIGNIUM
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Om Signium
Signium är ett internationellt partnerägt Executive Search företag med över 40 kontor i över 30 länder som
kontinuerligt är ett av de högst rankade av världens främsta Executive Search företag. I världen har man varit
operativ i 70 år, och i Sverige över 40 år. Den svenska verksamheten leds från tre kontor i Stockholm,
Göteborg och Malmö med totalt över tjugo (20) medarbetare.
Om Flowocean
Flowocean AB är ett privatägt svenskt företag med en egenutvecklad och innovativ teknik inom flytande
havsbaserad vindkraft som möjliggör en signifikant kostnadsreducering. Flowocean kommer att designa,
tillverka och leverera flytande havsbaserade vindkraftverk för de globala energimarknaderna. Huvudkontoret
är i Stockholm.
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