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Crowdsoft förstärker med tre nyckelpersoner
Crowdsoft har rekryterat tre nyckelpersoner till företaget. I dag, 3 oktober, förstärker vi
med Ulf Ahlstrand som CFO och Jonas Brögger som VP Business Development. VP Sales
Mats Van Halteren utökar från idag samtidigt sitt engagemang i Crowdsoft till att bli en
heltidsanställning.

Ulf Ahlstrand blir CFO. Ulf är en affärsdriven CFO med mer än 20 års erfarenhet och ledarskap inom publika större företag
och mindre privatägda företag. Han är en driven och välstrukturerad person som kombinerar revisorsbakgrund med
erfarenhet från mindre bolag med finansiering som viktig process. Ulf har tidigare bl.a arbetat som revisor på KPMG.
Mats Van Halteren har sedan några månader arbetat deltid som VP Sales och startar idag sin heltidsanställning på
Crowdsoft. Mats tar med sig 18 års erfarenhet av direkt och kanalförsäljning inom mjukvaruindustrin. Mats är en mycket
driven säljare och ledare som har en stor passion för försäljning och att uppnå högt ställda mål. Han har en stor talang att
bygga och underhålla starka relationer och allianser med nyckelkunder och partners i syfte att skapa konkurrensfördelar
och affärer. Han har tidigare lång erfarenhet inom bl.a. Oracle och SAP.
Jonas Brögger, VP Business Development. Jonas är en driven entreprenör med en bred bakgrund inom Säkerhetsindustrin.
Jonas har mer än 20 års erfarenhet och är en kreativ kraft som ser möjligheter i varje utmaning. Jonas har tidigare arbetat
inom L’Oréal, SIX, G4S och 12 år som affärscoach inom en mängd segment där focus har varit affärsutveckling, sälj och
marknad. Som ledare har han driv och vill ta fram potentialen I varje person.
Alf Eriksson kommenterar; ”Det är mycket glädjande att vi lyckas attrahera dessa riktiga proffs inom sina områden.
Crowdsoft står inför en expansion och vi vill öka aktiviteterna gentemot potentiella kundgrupper. Nu får vi tre ledare
ombord som jag är övertygad kommer att generera resultat här och nu, samt långsiktigt utgöra ryggraden i en organisation
vi ytterligare planerar förstärka.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Alf Eriksson
Tel +46 70 7107807
Email: alf.eriksson@crowdsoft.com

Kort om Crowdsoft Technology AB
Crowdsofts affärsidé är att leverera kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter
för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering. Bolaget tillhandahåller användarvänliga
applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Med hjälp
av bolagets produkter kan kontrollcentraler för betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att
räddningsinsatser kan inledas skyndsamt och att effektiva och nödvändiga åtgärder kan vidtas för att återgå till
normalläge.
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