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TNTX går in i ny tillväxtfas – H&M-chef blir vd
Techbolaget TNTX satsar och förstärker organisationen med Mikael Gummesson som blir vd. Den
strategiska rekryteringen ska leda Bodenbolaget i ny tillväxtfas.
TNTX är ledande inom AR och VR-teknik och levererar integrerade lösningar för att förbättra mänsklig
prestanda med syfte att minska dödsfall och skador på arbetsplatser runt om i världen. Nu förstärker
bolaget med en vd. Mikael Gummesson har varit involverad i flera företags expansiva faser och har en
beprövad bakgrund i ledande företag och team med internationell verksamhet och hög komplexitet bland
annat Hennes & Mauritz tekniska innovationssatsningar. Mikael har redan arbetat tillsammans med TNTX i
projektet med Ski Team Sweden Alpine (STSA) som utkommunicerades i början av året.
-

TNTX grundades med visionen om att utveckla människors resultat med särskilt fokus på att göra
farliga jobb säkrare genom smarta och innovativa träningslösningar. Min medgrundare Thomas
Lindgren och jag har haft helt olika karriärer sedan vi lämnade armén, där jag har haft en lång och
framgångsrik karriär inom bilindustrin, med mer än tio år i Tesla. Och Thomas har arbetat med den
framgångsrika svenska spelindustrin och kombinerat den med simulering och e-learning. Vi vill
båda göra gott för världen och ha Sverige som bas – där föddes TNTX. Vi är därför mycket glada
över att Mikael, en beprövad innovationsledare med bred ledarerfarenhet, delar vår syn och vill
vara med och accelerera den resan. Han kommer att ha ett stort fokus på tillväxt och
leveranskapacitet till det projekt vi har med STSA och vårt samarbete med Luleå Tekniska
Universitet (LTU), säger Thomas Vikström medgrundare till TNTX.

Organisationsförändringarna görs för att bättre utnyttja TNTX tillväxtmöjligheter samtidigt som ledningen
avsevärt stärks med tanke på befintliga projekt och kunder.
-

Som tidigare utvecklare och ledare inom Innovation Management ser jag fram emot att bli en del
av ett företag som har en mycket hög kunskapsnivå inom teknik och som ständigt flyttar den yttre
gränsen för vad som kan göras med teknik idag. För mig är det viktigt att bidra till något bra och ett
av våra uppdrag är att leverera möjligheten till att öka kunskap, utbildning för en säker och stabil
prestation i utsatta situationer så att vi i slutändan kan rädda liv! Som ett första steg ska vi se till att
Ski Team Sweden Alpine får de bästa förberedelserna för att få hem så många medaljer som
möjligt i kommande mästerskap säger Mikael Gummesson, vd TNTX.

I samband med vd-tillträdet kliver grundaren Thomas Lindgren, in i en ny roll som styrelseordförande och
kommer att fortsätta arbeta med TNTX i samma egenskap som tidigare. Thomas Vikström, kommer att
ingå i styrelsen och fortsätta arbeta med innovation och projektgenomförande. Mikael börjar sin vd-position
17 maj.
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OM TNTX
TNTX är ledande inom AR och VR-teknik och levererar integrerade lösningar för att förbättra mänsklig
prestanda med syfte att minska dödsfall och skador på arbetsplatser runt om i världen. För mer
information, läs mer på tntx.se.

