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Michael Jacobs trer inn som
konsernsjef i Fell Tech
Michael Jacobs vil tre inn som CEO i Fell Tech fra oktober 2021. Selskapet står
foran en spennende tid med stor satsning på kommersialisering innen nye
virksomhetsområder, både i Norge og internasjonalt.
«Jeg ser frem til å være med å skape et norsk industrieventyr. Fell Tech utvikler utrolig
spennende teknologi som bidrar til å hjelpe mennesker til en smartere, bedre og grønnere
hverdag» sier Michael Jacobs.
Fell Tech
Fell Tech utvikler og produserer innovative sikkerhetsprodukter og tjenester for å tilby økt
sikkerhet, frihet og en enklere hverdag for alle. I Fell Tech legges det stor vekt på å forstå
brukerens behov og hvordan man kan møte disse med brukertilpassede løsninger basert på
selskapets egen teknologi.
Selskapet ble stiftet i 2013 og har etablert seg som en solid aktør innen produktutvikling,
digital tjenesteutvikling og elektronikkproduksjon. Fell Tech har de siste årene signert
samarbeidsavtaler med, og leverer produkter til flere større kunder innen det maritime
segmentet internasjonalt og satser nå også innenfor smarte IoT-tjenester for bolig og
næringsbygg. Fell Techs visjon er å bli en ledende aktør innen brukervennlige og pålitelige
IoT- og sikkerhetsprodukter som er essensielle i våre kunders hverdag. Selskapet skaleres
nå til å bli en unik IoT-aktør med spennende produktsynergier på tvers av sin teknologiske
plattform.
Storsatsning i Norge og internasjonalt
Fell Tech har skapt en solid base for å vokse til å bli en ledende IoT-aktør. Med bakgrunn
som et ledende selskap innen sikkerhetsprodukter i marine, bolig og bygg satses det nå
bredere med videreutvikling av produkter og tjenester i de eksisterende kanalene, samtidig

som selskapet nå satser videre på nærliggende synergier innen automotive og
helsemarkedet.
«Selskapet har en unik posisjon med sin teknologiske plattform til å kapitalisere på tvers av
eksisterende produkter og utvikle nye spennende vertikaler» – sier Jacobs.
Michael Jacobs kommer fra stillingen som Administrerende Direktør for Atea Norge og har
lang ledererfaring fra selskaper som Microsoft, Dell og Oracle, både i Norge og
internasjonalt. Han har utdannelse fra California Lutheran University og etterutdanning fra
blant annet Harvard.
Fell Tech har et meget kompetent team i dag og skal samtidig ekspandere innenfor
satsningsområdene med ytterligere nye stillinger. Gründerne Christian Frost Røine og
Fredrik Eriksen går over i stillingene som henholdsvis COO og CTO i Fell Tech fra oktober.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Michael Jacobs, CEO Fell Tech, mobil +47 90 82 82 16
Christian Frost Røine, COO Fell Tech, mobil +47 977 77 961
Lars Nilsen, CEO Lani Invest, mobil +47 90 08 79 99
Om Fell Tech
Fell Tech ble etablert i 2013 med en visjon om å forme fremtiden innen IoT og
sikkerhetsprodukter. Vi skaper produkter som gir økt sikkerhet, frihet og sømløs
brukervennlighet som kundene våre forelsker seg i. Fell Tech startet i det marine markedet
og vi har siden utviklet oss til flere markedssegmenter. Alt vi gjør bygger på det samme
grunnleggende prinsippet; sette våre kunders liv og behov først, som ledestjerner for alle
våre produkter.
Drevet av innovasjon, kombinerer Fell Tech banebrytende trådløs- og elektronikkteknologi
med sterk bransjeerfaring innen produktutvikling, elektronikk og produksjon til marine,
hjemmemarkedet og kommersielle bygninger samt utendørs markeder. Fell Tech er globalt til
stede med produkter gjennom våre datterselskaper og er direkte involvert i
utviklingsprosjekter med store internasjonale B2B-kunder. Vår sterkeste motivasjon kommer
fra å levere førsteklasses produkter som spiller en vesentlig rolle i våre kunder og partneres
hverdag.
Link til hjemmeside: www.felltech.no
Waterguard er en ledende aktør innen smart vannsikring og leverer vannsikringsprodukter til
privatboliger, nærings- og offentlige bygg.
Link til hjemmeside: www.waterguard.no
Fell Marine er markedsledende innen det maritime fritidsbåtmarkedet med eget
produktmerke MOB+ Wireless Man Overboard System og 1st Mate Marine Safety & Security
System utviklet i samarbeid med Brunswick og Mercury Marine.
Link til hjemmeside: www.fellmarine.com
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