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PRESSMEDDELANDE 

 

 

StjärnaFyrkant fortsätter omvandlingen av koncernen och tillsätter två nya 

verkställande direktörer i dotterbolagen. 

 

StjärnaFyrkant agerar på en fragmenterad marknad där det finns ett tydligt behov av en 

strukturell förändring. StjärnaFyrkants målsättning är att ta en ledande roll i denna 

förändring. Bolaget tar nu ytterligare ett steg genom att tillsätta två nya verkställande 

direktörer i dotterbolagen. 

 

Syftet med den pågående nyemissionen är att bland annat finansiera omorganisationen av 

koncernen till tre självständiga bolag. Den befintliga telekomverksamheten inom 

StjärnaFyrkant utgör grunden för de två bolag som StjärnaFyrkant har som målsättning att dela 

ut och särnotera under 2014. 

 

StjärnaFyrkant Comsystem AB 

Det första bolaget kommer att fokusera på ett tydligt erbjudande inom Mobile Management, 

Mobile Outsourcing och operatörstjänster mot kundsegmentet stora och medelstora företag 

samt offentlig sektor. I juni 2013 förvärvade StjärnaFyrkant Comsystem AB 100% av aktierna i 

Amigos AB med lång erfarenhet inom mobiltelefoni och spetskompetens inom försäljning och 

management. 

 

Den 1 november tillträder Peter Hasselblad som ny VD i dotterbolaget StjärnaFyrkant 

Comsystem AB. Peter har som affärsområdeschef tidigare framgångsrikt byggt upp en 

motsvarande verksamhet. 

 

- Det känns oerhört spännande att ta sig an denna utmaning. I och med att mobilitet blir allt 

mer affärskritiskt och därmed supportdrivande för företagen ökar kraven på en kompetent 

leverantör med fokus på support och administration. Mobilitetsutvecklingen och hanteringen 

kring denna är faktorer som vi nu har förutsättningar att fokusera fullt ut på och därmed skapa 

ett mycket attraktivt erbjudande. Vår ambition är att bli bäst på marknaden, en position som vi 

anser står ledig idag, säger Peter Hasselblad, tillträdande VD i StjärnaFyrkant Comsystem AB 

 

StjärnaFyrkant Svenska AB 

Det andra bolaget kommer att fokusera på StjärnaFyrkants franchiseverksamhet och 

erbjudanden, primärt mot kundsegmentet små företag. 

 

Ted Wengler tillträder den 1 november som ny VD i dotterbolaget StjärnaFyrkant Svenska AB. 

Ted har som affärsområdeschef framgångsrikt byggt upp StjärnaFyrkants verksamhet inom  

 



 

 

 

detta område. Inom detta segment, så väl som för segmentet för stora bolag, utvärderar 

StjärnaFyrkant strukturella alternativ med målsättningen att skapa marknadens ledande aktör. 

 

- Vi tror på lokal närvaro och starka relationer. Med ett stort nät franschisetagare 

kommer vi tillsammans att skapa ett starkt erbjudande mot de mindre företagskunderna, säger 

Ted Wengler, tillträdande VD i StjärnaFyrkant Svenska AB. 

 

Jonas Arnström, VD och koncernchef på StjärnaFyrkant AB: 

- Med den här förändringen tar vi nästa steg i att skapa två marknadsledande verksamheter där 

målsättningen är att bolagen ska särnoteras under 2014. Peter och Ted har lång erfarenhet 

inom branschen och kommer att kunna ta bolagen till nästa nivå. Det känns mycket positivt att 

ha med sig dem på den här resan. 

 

För mer information, kontakta: 

Jonas Arnström, VD och koncernchef StjärnaFyrkant 

Tel. 070-190 10 28, jonas.arnstrom@stjarnafyrkant.se 

 


