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Valberedningens förslag till val av styrelse i Sonetel AB (publ) 
 

Valberedningen i Sonetel AB (publ), (”Sonetel” eller ”Bolaget”) har tagit fram följande 
förslag till styrelse inför årsstämman 19 december 2018. 
 
Till styrelse föreslås Henrik Thomé (omval), Mats Sommarström (omval), Petter 
Nylander (nyval), Jari Koister (nyval), Anders Borg (nyval) och Daniel Hasselberg 
(nyval). Mats Sommarström föreslås väljas till styrelsens ordförande. 
 
Förslaget stöds av 47,8% av bolagets röster. 
 

Presentation av de nya kandidaterna 
 
Petter Nylander (f 1964), Civilekonom, har en lång erfarenhet att leda och bygga 
företag med internationell verksamhet där fokus varit på tillväxt, digital 
marknadsföring, kundfokus och skalbarhet. Petter Nylander har bl a varit VD för 
Unibet (Kindred), samt TV3 inom MTG koncernen. Idag är Petter VD för Universum 
AB samt Styrelseordförande för G5 Entertainment AB (NASDAQ). 

• ”Sonetel har en enorm potential och adresserar en mycket intressant global 
megatrend med små växande internationella företag. Jag hoppas kunna 
tillföra mitt kunnande inom digital marknadsföring samt erfarenhet av att bygga 
framgångsrika internationella tillväxtföretag”.  

 
Jari Koister (f 1965) är en företagsledare med en lång erfarenhet inom utveckling 
och forskning inom globala mjukvaruprodukter och molntjänster. Jari arbetar i 
Kalifornien och är ansvarig för FICO's ledande plattform för avancerade lösningar 
inom finansiella brott, kreditriskhantering, optimering automatiserade beslutstrategier 
m.m. Han har tidigare varit ansvarig för marknadsledande produkter vid 
Salesforce.com, Twitter, Oracle och CommerceOne. Jari är också entreprenör och 
grundade bl.a. Groupswim.com som blev uppköpt av Salesforce.com. Han har en 
doktorsexamen inom datalogi från KTH och undervisar i utveckling av data och 
maskininlärning drivna system vid UC Berkeley.  

• “Med en expanderad produktportfölj och en värld i snabb förändring går 
Sonetel in i en väldigt spännande fas. Mitt mål är att bidrag till Sonetels 
framgång med erfarenhet inom produkt och affärsstrategi samt internationell 
tillväxt. Jag ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med företagets ledning 
och styrelse" 

 
Anders Borg (f 1978) har en djup erfarenhet inom data- och analystjänster och 
arbetar idag som VD och landschef i Danmark för Bisnode, ett av Europas största 
företag inom företagsdatatjänster. Han har en bred bakgrund inom strategi, 
affärsutveckling och investeringar och har tidigare arbetat på bland annat Boston 
Consulting Group, Ratos och som Chief Strategy Officer på Bisnode. Anders Borg är 
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 
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• “Jag ser Sonetels globala strategi och ambition inom mikroföretagssegmentet 
som mycket spännande. Den tekniska utvecklingen har skapat helt nya 
möjligheter att med hjälp av data och algoritmer automatisera tilläggstjänster 
till Sonetels baserbjudande. Jag kommer att bidra med mina erfarenheter i 
detta område, samt mer övergripande kring den strategiska utvecklingen av 
bolaget.” 

 
Daniel Hasselberg (f 1973) är VD och medgrundare av mobilspelsföretaget MAG 
Interactive. Sedan starten 2010 har bolagets spel laddats ner mer än 250 miljoner 
gånger och samtliga produkter bolaget lanserat har nått förstaplatsen i sin kategori 
på App Store i ett stort antal länder runt om i världen. Både på MAG och i de bolag 
han startat tidigare har datadriven produktutveckling varit centralt och på MAG har 
man lyckats släppa tio spel i rad som nått en mångmiljonpublik vilket visar på 
möjligheterna som finns med ett sånt angreppssätt. Daniel är civilingenjör i teknisk 
fysik och arbetade på ett forskningslabb innan han tillsammans med ett team 
startade sitt första bolag 1999 och har sedan dess varit entreprenör inom digital 
underhållning, först musik och sedan inom spel.  

• ”Jag ser fram emot att jobba tillsammans med styrelse och ledning i Sonetel. 
Det är ett väldigt spännande team med både bredd och djup som känns 
inspirerande att få dela erfarenheter med. Jag hoppas kunna bidra med min 
erfarenhet av att skala upp digitala produkter globalt med ROI i fokus och med 
datamodeller i botten som garanterar att investeringar kommer tillbaka med 
den marginal som bolaget söker." 

 

Bakgrund till valberedningens överväganden och förslag 

Sonetel har under en tvåårsperiod vidareutvecklat sin SaaS-plattform (Software-As-
A-Service) för att kunna erbjuda AI-baserade tjänster på global basis till småföretag. 
BETA lanseringen av tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst” har påbörjats och 
bolaget övergår stegvis från en utvecklingsfas till en lanserings- och 
kommersialiseringsfas. Det här är ett tydligt strategiskt skifte där verksamheten 
kommer att gå från traditionell produktutveckling över till att i fortsättningen bli starkt 
datadriven i alla led, från varumärkesbyggande, marknadsföringen, försäljning och 
även inom produktutvecklingen.   
 
Med kunder i över 170 länder varav endast 1% av omsättningen kommer från 
Sverige så har Bolaget redan en mycket stark internationell prägel vilket med det nya 
tjänsteerbjudandet ytterligare förtydligas. Sonetels kund- och målgrupper är de tiotals 
miljoner micro- och småföretag som finns i världen. De här målgrupperna har ett 
köpbeteende som är likartat ett konsumentbeteende (B2C) och som endast till 
mindre grad liknar de beslutsprocesser som är förknippade med inköp hos företag 
(B2B). Bolagets stora affärspotential och utmaning ligger i att nå ut till alla de 
miljontals företag som skulle gynnas av att använda företagets tjänster.  
 
Valberedningen har under sitt arbete utgått ifrån den ovan beskrivna situationen och 
sökt efter kandidater som har erfarenhet av att leda och driva företag med 
internationell verksamhet med fokus på tillväxt, digital och datadriven 
marknadsföring, automatisering av försäljningsprocesser, datadriven 
produktutveckling, lokalisering och kundanpassning, samt finansiering. 
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Valberedningen har haft som mål att identifiera två till tre kandidater för nyval. 
Ambitionen har varit att få en balans mellan könen. Ett drygt tjugotal kandidater har 
identifierats med intressanta profiler. I slutskedet var det ca 10 kandidater som 
utmärkte sig som speciellt lämpliga. Av dem var fyra kvinnor. Tyvärr har dock 
samtliga kvinnor avböjt eller av olika skäl inte kunnat åta sig ett styrelseuppdrag. 
 
Valberedningen har under arbetets gång konstaterat att flera av kandidaterna har 
mycket relevanta erfarenheter och kompetenser och har efter att värderat situationen 
kommit fram till slutsatsen att Bolaget kommer att gynnas av att utöka styrelsen 
ytterligare. Härav föreslår Valberedningen till årsstämman att styrelsen utökas med 
de fyra ovan nämnda kandidaterna. 

 
 

Stockholm den 10 december 2018 
 

Valberedningen i Sonetel AB 

 


