GRAFENTILLVERKAREN 2D FAB
FÖRSTÄRKER STYRELSEN
Är du resultatinriktad, engagerad och
prestigelös? Då har vi uppdraget för dig!

ANSÖ K S E N A S T 20 MARS 2020

2D fab är en storskalig
tillverkare av grön grafen
Bolaget, som har sin verksamhet i Sundsvall, erbjuder världens
mest kostnadseffektiva grafenprodukter, med många års erfarenhet och
forskning bakom tillverkningsprocessen. Verksamheten är baserad på en unik
process, som kan utnyttja grafenets enorma potential och fantastiska
egenskaper. Materialet är starkare än stål, hårdare än diamant och leder
elektricitet bättre än koppar, för att nämna några av dess egenskaper.
Grafen– en mångmiljardmarknad
Idag befinner sig grafenmarknaden i ett spännande läge. Stora resurser har
lagts på forskning och utveckling runt om i världen. Bland annat har EU valt att
investera 10 miljarder kronor i forskning på ämnet. De första industriella
tillämpningarna börjar nå marknaden och inom några år förutspås grafen bli
en mångmiljardmarknad. 2D fab har för avsikt att bli en ledande producent på
den globala scenen.
2D fab – ett tillväxtföretag
Precis som grafenmarknaden, befinner sig 2D fab i en tillväxtfas. I mars
invigs bolagets nya produktionsanläggning med kapacitet för 10 ton grafen/år.
Detta är dock bara början. För att möta den förväntade efterfrågan på grafen i
framtiden kommer företaget skala upp verksamheten ytterligare, både
vad gäller tillverkning och organisation.
Grunden i 2D fabs affärsidé är att erbjuda grafen till flertalet marknader, och
att grafenet i fråga kommer med ett så bra förhållande som möjligt mellan pris
och prestanda. En av de marknader som företaget för tillfället bearbetar är
batterimarknaden, och då främst området som rör anodmaterial. Detta är en
marknad som förväntas kräva 200 000 ton grafen, enbart i Europa, inom några
år, något som ger en fingervisning om vilka volymer som hägrar.

Som en del av företagets expansion avser 2D fab att i anslutning till
kapitalanskaffning våren 2020 förstärka styrelsen med två resultatinriktade,
externa ledamöter, och på sikt även en extern styrelseordförande. Eftersom
2D fab avser positionera sig som en spelare på den globala marknaden är
erfarenhet av arbete i internationella miljöer meriterande.

Grundkrav för samtliga profiler
Affärsmässighet
Resultatinriktad
Engagerad

Prestigelös
Ha tid och intresse att aktivt bidra med bolagets
styrelsearbete och utveckling

En av nedanstående profiler skall inneha
Praktisk erfarenhet kring kapitalanskaffning i tillväxtbolag
Nätverk relaterat till kapitalanskaffning i likande bolag
Medverkan i tillväxtresor kring att gå från litet bolag till stort
Profil styrelseordförande
Erfarenhet från arbete i internationella miljöer
Erfarenhet från att driva och utveckla styrelseprocessen som extern
ordförande i ägarledda bolag
Bakgrund inom internationell B2B verksamhet, gärna inom materialteknik/
kemiteknik
Förståelse för processen för kapitalanskaffning
Erfarenhet av att driva styrelsearbete i en tillväxtresa att gå från litet bolag till
stort
Bör ha erfarenheter som VD, eller likande chefsroll, där fokus har varit att
bygga bolagets verksamhet
Erfarenhet av att verka som bollplank gentemot VD

Profil styrelseledamot
Erfarenhet från arbete i internationella miljöer
Stor erfarenhet av försäljning B2B
Bakgrund inom materialteknik/kemiteknik/industriell produktion
Ha erfarenhet kring att sätta strategier för försäljning och tillväxt
Styrelsens arbete
Styrelsen har heldags styrelsemöten en gång per kvartal i Stockholm. Utöver
detta har vi månatliga kortare avstämningar (1 timme) med undantag för
sommarmånaderna. Från tid till annan kan styrelsens arbete behöva utökas till
flertalet kortare arbetsmöten, till exempel under en period när en
kapitalanskaffningsprocess drivs.
Ansökan
Är du intresserad av uppdraget och stämmer väl in på någon av kravprofilerna?
Vi ser fram emot din intresseanmälan, som bör innehålla en kort introduktion av
dig själv med fokus på hur du möter någon av kravprofilerna ovan och några ord
om vad du anser att du kan bidra med till 2D fabs utveckling.
Välkommen med din ansökan senast 20 mars 2020 till info@2dfab.se
Vid frågor kontakta Mikael Ölund, styrelseordförande i 2D fab
mikael.olund@2dfab.se
070 566 18 98
Läs mer om bolaget på www.2dfab.com

