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Qlosr Group AB (publ) tillsätter VD till Qlosr 
Stockholm samt frigör tid för Koncernchef

Qlosr Group (publ) (”Qlosr Group”) har utsett Robin Henrysson till ny VD för Qlosr Stockholm. 
Robin Henrysson kommer närmast från rollen som Director Customer Development på Visolit 
Sweden AB där han också ingick i den svenska ledningsgruppen. Qlosr Group har i och med 
sina totalt fem förvärv under andra halvåret 2021 gått in i en fas med nya mål, integrationer och 
korsförsäljningsmöjligheter. Jonas Norberg har tills nu axlat rollen som både Koncernchef 
(CEO) för Qlosr Group och VD för Qlosr Stockholm. I egenskap av endast Koncernchefsrollen 
(CEO) för Qlosr Group frigörs tid för Jonas Norberg som nu kan fokusera på hela koncernens 
omställningen av direkta intäkter till prenumerationsintäkter.

Qlosr Group välkomnar Robin Henrysson och är mycket glada att han har accepterat rollen som 
VD på Qlosr Stockholm. Qlosr Group har sökt en säljdriven VD med lång erfarenhet av 
kundutveckling och försäljning av paketerade IT-tjänster. Qlosr Group är helt övertygade om att 
Robin Henrysson kommer att utveckla Qlosr Stockholms målgruppsanpassade kundteam och 
bidra till ökad korsförsäljningen av prenumerationstjänster inom hela koncernen.

Genom ett ökat fokus och frigörande av tid kommer Jonas Norberg att kunna planenligt accelerera 
koncernens omställning till prenumerationstjänster, samt driva strategiska initiativ mot de finansiella 
målen 2024, säger Bengt Engström, Styrelseordförande Qlosr Group AB (publ)

Robins erfarenhet av att arbeta nära kunden, utveckla kundnöjdhet och att driva tjänsteintäkter blir en 
spännande matchning med Qlosr´s tydliga proaktiva kundteamsmodell som vi nu ser kan utvecklas 
vidare under Robins ledarskap, säger Jonas Norberg, CEO Qlosr Group (publ)

Robin Henrysson tillträder rollen som VD för Qlosr Stockholm 2022-05-02.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: .info@amudova.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kontakter

Jonas Norberg, VD, Qlosr Group AB (publ.)
+46(0)70-9794644
jonas.norberg@qlosr.se
www.qlosr.se
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Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans 
av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska 
marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets 
tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata 
skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.
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