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Skeleton Technologies värbas Saksamaa suurimate
tööstusettevõtete kogemusega finantsjuhi
Grossröhrsdorf, Saksamaa, 11 juuli 2019. Eesti päritoluga maailma juhtiv superkondensaatorite ja
energiasalvestussüsteemide tootja Skeleton Technologies määras ametisse uue finantsjuhi (CFO)
Wolfgang Breme, kes on varasemalt täitnud sama rolli AIXTRON SE‐s (FWB: AIXA) ‐ Saksamaa 30
suurima tehnoloogiaettevõtte hulka kuuluvas pooljuhtide tööstust teenindavas ettevõttes. Lisaks
AIXTRONile, mis Breme seal töötamise ajal ületas miljardi‐eurose turukapitalisatsiooni taseme, on ta
finantsasjuhina osalenud Aventics Groupi väljaostus Saksamaa tööstushiiult Bosch Groupilt.
“Skeletoniga liitumine on võimalus astuda tohutu kasvupotentsiaaliga tööstusharusse. Teha seda
ettevõttega, millel on oma kategoorias juhtiv tehnoloogia ja konkurentsieelis, sai minu otsuses
määravaks. Hinnates Skeletoni kasvupotentsiaali transpordi ja tööstuse elektrifitseerimise valdkonnas,
usun, et võime ületada mahtudelt ka minu varasema kogemuse ja see on midagi, mida ootan huviga.
Mul on olnud edukas karjääri Saksamaal töötlevas tööstuses ja inseneerias ning saan tuua oma
teadmised Skeletoni, kuid pean oluliseks ka ettevõtte kiiresti kasvavat tegevust Eestis ja selle tähtsust
meie tulevikus. Eesti inseneriteaduse ja IT oskuste tase on väga kõrge ning täiendab meie tegevust
Saksamaal, ” ütles hr Breme.
Suurenenud huvist autotööstuses ja ettevõtte võrgulahenduste vastu, on Skeleton kasvatanud
investeeringute mahtu oma tehasesse Großröhrsdorfis, Saksamaal ja suurendanud töötajate hulka
Eestis. Hr. Breme peamine roll ettevõttes on juhtida finantstiimi ajal, kui Skeleton Technologies on
lõpetanud oma ajaloo edukaima kvartali ja valmistub märkimisväärseks kasvuks.
Skeleton Technologies'e tegevjuht Taavi Madiberk kommenteeris finantsjuhi ametisse nimetamist:
“Wolfgang Bremel on vajalik kogemus ja arusaam tehnoloogiaettevõtetest, et aidata viia Skeleton
järgmisele tasemele ja mul on hea meel teda Skeletoni tervitada. 2019.a. oleme turul kogenud
hüppelist huvi tõusu superkondensaatorite vallas ning Wolfgangiga meeskonnas oleme valmis
kasvama mitte ainult müügi ja tootmismahtude poolest, vaid organisatsioonina laiemalt.”
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Ettevõttest Skeleton Technologies
Skeleton
Technologies
on
juhtiv
grafeenil
põhinevate
superkondensaatorite
ja
energiasalvestussüsteemide tootja ja arendaja. Ettevõte pakub kõrge võimsuse ja energiaga,
usaldusväärseid ja vastupidavaid salvestuslahendusi. Patenteeritud grafeeni kasutuselevõtuga on
Skeleton saavutanud läbimurde superkondensaatorite võimekuses.
Alates ettevõtte loomisest aastal 2009, on Skeleton kaasanud rohkem kui 45 miljoni euro ulatuses
finantseeringuid tootmise laiendamiseks Saksamaal ja Eestis ning kasvatanud töötajate arvu 110
inimeseni.
Skeletoni superkondensaatoritel on kaks korda suurem energiatihedus ja neli korda suurem
võimsustihedus võrreldes teiste tootjate pakututega. Ettevõtte superkondensaatorid on kasutusel
veoautodes, bussides, elektrivõrgus ja juhtivates logistikalahendustes.
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