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Eyeonid Group AB (publ) förstärker organisationen genom 

rekryteringen av Thom Thavenius som vice VD 
 

Thom Thavenius tillträder som vice VD för Eyeonid Group AB (publ) från och med den 16 

oktober. EyeonID befinner sig i en stark tillväxtfas och förstärker genom rekryteringen av Thom 
sitt managementteam för att fortsätta arbetet mot att bli en världsledande teknik- och 

tjänsteleverantör inom dynamiska lösningar för bevakning av ID-uppgifter på Internet.   

 

Thom, som tidigare ingått i bolagets styrelse sedan april 2016, kommer närmast från rollen som 

affärsområdeschef i det svenska riskhanterings- och säkerhetsföretaget Scandinavian Risk 

Solutions, SRS. Under de senaste sex åren har Thom lett arbetet med att etablera SRS som Sveriges 

mest kvalificerade leverantör av underrättelsebaserad omvärldsbevakning och beslutsstöd inom 

Security Risk Management. Thom har dessförinnan arbetat i Flygvapnet, Tullverket, 

Säkerhetspolisen, Utrikesdepartementet, FN:s krigsförbrytartribunal för forna Jugoslavien och 

Transportstyrelsen.  
 

”Jag är väldigt glad över att Thom valt att tacka ja till att börja arbeta operativt i EyeonID. Med den 

gedigna bakgrund som både underrättelseanalytiker, verksamhets- och organisationsutvecklare, 

teknisk kravställare samt chef och ledare kommer Thom bli ett viktigt tillskott för det arbete som 

EyeonID står inför i en påbörjad marknadsexpansion”, säger Daniel Söderberg VD EyeonID. 

 

”Det var med stor entusiasm som jag tackade ja till att gå in i EyeonID:s styrelse för lite mer än ett år 

sedan. Det är en minst lika stor självklarhet och med ännu mer entusiasm som jag tackat ja till 

möjligheten att få vara delaktig i den fantastiska resa som EyeonID har framför sig. Kombinationen 
av EyeonID:s innovativa tekniska plattformar, affärsidén och människorna i och omkring företaget 

är i min mening ett unikt recept för en mycket intressant framtid i bolaget. Grunden för min passion 

för EyeonID är bolagets tekniska förmåga att leverera en tjänst som inte bara kan hitta en stulen ID-

uppgift innan ägaren drabbats av skada, utan som även kan berätta för ägaren av ID-uppgiften 

vilken grad av risk som hen är utsatt för. Detta placerar EyeonID i framkant för utveckling av 

intuitiva digitala säkerhetstjänster vars efterfrågan kommer att öka”, säger Thom Thavenius. 

 

I samband med att Thom nu tillträder en operativ roll i EyeonID kommer Thom utträda ur styrelsen 

för Eyeonid Group AB (publ). Thom kommer fortsatt vid sidan av sitt arbete i Eyeonid vara Senior 

Advisor för SRS.  
 

 

För mer information, kontakta 

 

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ) 

073 422 79 30 

daniel.soderberg@eyeonid.com 

www.eyeonid.com 

 

 
 



 

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform 

gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och 

företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, 

konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig. 

 

 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


