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Svenska techbolaget Fidesmo utökar sitt team och rekryterar Johan Sandelin 
Ekelund som Vice President Strategy & Partnerships. Ekelund har tidigare 
erfarenhet av att vara med och bygga upp framgångsrika startup-bolag och har 
en gedigen bakgrund inom marknadsföring.  
 
Under sin framgångsrika karriär har 38-åriga Johan Sandelin Ekelund varit med och 
byggt upp prenumerationstjänsten STARZPLAY i Dubai, som bland annat streamar 
Hollywood- och arabiska filmer, dokumentärer och TV-program, till 20 länder i 
Mellanöstern, Nordafrika och Pakistan. Han har en gedigen bakgrund inom 
marknadsföring och har senast varit VD för Keyflow, som hjälper gäster att uppleva 
ett bättre och smidigare nattliv. 
 
Johan Sandelin Ekelund tar nu ett nytt steg in i tech-branschen och kommer med sin 
erfarenhet bidra med att etablera Fidesmo som en nödvändig aktör inom fintech, 
access och public transport.  
 
– Det är en otroligt kittlande och spännande tid att ansluta till Fidesmo. Fidesmo har 
en genial produkt som kan hjälpa till att skala och effektivisera många bolag som 
arbetar med “contactless”. Framför allt ser jag fram emot att bidra med min 
marknadsföringsbakgrund med att etablera Fidesmo som en nödvändig aktör inom 
fintech, access och public transport, säger Johan Sandelin Ekelund, VP Strategy & 
Partnerships på Fidesmo. 



 
– Fidesmo befinner sig i en väldigt spännande fas där vi expanderar i ett flertal olika 
marknader, antingen direkt själva eller via partners. Vi är glada över att utöka vårt 
team och få in en erfaren person som Johan Sandelin Ekelund med sådant driv som 
kan hjälpa oss att ta nästa steg, säger Mattias Eld, VD på Fidesmo.  

  

Om Fidesmo 
Fidesmo gör det möjligt att ansluta kontaktlösa tjänster, såsom betalningar, biljetthantering för 
kollektivtrafik, kontors- och hotell-access, till olika typer av enheter, såsom wearables, kort och 
mobiltelefoner. Det svenska techbolaget har genom sin säkra, ständigt expanderande plattform och 
strömlinjeformade integrationsprocess förtroendet att arbeta tillsammans med världsledande aktörer 
inom access, betalningar, säkerhet och mobila enheter. Fidesmo grundades 2013 och har sitt 
huvudkontor i Stockholm och R&D-kontor i Madrid. Läs mer på fidesmo.com  
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