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PRESSMEDDELANDE 

 

StjärnaFyrkant topprekryterar trio från TDC  
 
StjärnaFyrkant-koncernen rustar för tillväxt och rekryterar de tre före detta TDC-
profilerna Anders Andrén, Mats Lindtorp och Peter Hasselblad till viktiga 
nyckelpositioner i koncernen.  
 
De tre tunga branschprofilerna har tidigare bland annat medverkat till det nordiska 
telekombolaget TDC:s kraftiga tillväxt inom segmentet mobilterminaler och tillhörande tjänster. 
Trion har varit med sedan mobiltelefonens verkliga intåg på företagsmarknaden och satt 
standarder för hur företag och offentlig sektor bör avropa, nyttja och avyttra mobilterminaler.  
Anders Andrén var tidigare försäljningsansvarig på TDC, Mats Lindstorp arbetade senast som 
driftansvarig medan Peter Hasselbad var affärsområdeschef. 
 

- Med dessa rekryteringar har StjärnaFyrkant-koncernen nu lagt grunden för nästa steg. 
Efter två års hårt arbete med kostnadskontroll, i samband med fusionen med Mobyson 
AB, är plattformen nu klar för att skapa tillväxt. Här har trion extremt bra ”track record” 
från TDC, säger: Jonas Arnström, VD för StjärnaFyrkant. 

 
I och med att mobilitet blir allt mer affärskritiskt och därmed supportdrivande för företagen 
kommer kraven på en kompetent leverantör med fokus på support och administration bli allt 
högre. Mobilitetsutvecklingen och hanteringen kring denna är faktorer som StjärnaFyrkant nu 
har förutsättningar att fokusera fullt ut på och därmed skapa en leverenas som håller högsta 
klass. 
 

- Anders, Mats och jag har alltid respekterat StjärnaFyrkant för deras innovationsförmåga 
och starka kundfokus. Vi har en samsyn kring marknaden och var potentialen finns 
samt hur vi på bästa sätt kan effektivisera för våra kunder. Att verka i ett företag som 
betraktar mobilterminaler och tillhörande tjänster som kärnverksamhet känns väldigt 
spännande. Vår bedömning är att företag och offentlig sektor söker en partner med 
spetskompetens och 100 procent fokus på mobilterminalhanteringen. Vår ambition är 
helt klart att bli bäst på marknaden, en position som vi anser står ledig idag, säger 
Peter Hasselblad. 
 

Den samlade kompetens och rutin trion besitter passar som hand i handske med StjärnaFyrkant 
och de framtidsplaner som man nu kommer att ta fram tillsammans. 
 

- StjärnaFyrkants styrelse har tydligt uttryckt att StjärnaFyrkant ska vara en ledande part i 
den omvandling som branschen just nu genomgår. Detta innebär att vi kommer att 
fortsätta att aktivt se över möjliga strukturella affärer, avslutar Jonas Arnström.  

 
Tillträdet till de nya rollerna beräknas ske senast den 30 september 2013.  

 
 
För mer information, kontakta: 
Jonas Arnström, VD StjärnaFyrkant, tel. 070-190 10 28, jonas.arnstrom@stjarnafyrkant.se 
 
 
 
Om StjärnaFyrkant 

StjärnaFyrkant AB är verksamt på företagsmarknaden för mobiltelefoni och fast telefoni. StjärnaFyrkants kärnverksamhet är 
mobiltelefoni och tillbehör, mobilabonnemang, logistik- och managementlösningar, support och service. I StjärnaFyrkants 
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erbjudande ingår webblösningar som syftar till att optimera kundernas mobila investeringar. StjärnaFyrkant levererar även 
telefonväxlar, telefoni som tjänst samt en omfattande palett av eftermarknadstjänster för mobiltelefoni. Eftermarknadstjänsterna 
inkluderar bland annat säker mobilservice, säker återvinning och återkonfiguration. 

 


