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Ranplan utser Jon Ullmark till Chief Strategy Officer 

Ranplan Group AB har rekryterat Jon Ullmark, specialist inom IoT och Automatisering, till 

den nyligen skapade rollen som Chief Strategy Officer och medlem av den högsta 

ledningsgruppen.  

Jon ansluter per 1 september 2019 från Hoylu där han var vice VD och chef för region EMEA. 
Dessförinnan innehade Jon ledande roller hos Semcon (Area Manager), C Security Systems 
(VD), och Pilotfish Marine (tf VD).  
 
– Jon, som är en erkänd expert med uppdrag att kommersialisera Artificiell Intelligens, 
Maskininlärning och Automatisering, förstärker oss vid en avgörande tidpunkt för företaget i 
stort. Vi tar nu ett antal tydliga steg för att utveckla organisationen så att våra kunder kan 
förverkliga den fullständiga potentialen inom 5G – den som präglas av server-baserade 
lösningar, öppna gränssnitt, och inbyggd intelligens, och den som bereder vägen för 
komplett integration av våra avancerade och moderna komponenter inom ramen av våra 
kunders operativa stödsystem för telekommunikationsnät, säger Per Lindberg tf VD för 
Ranplan Group AB.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Lindberg, interim CEO 
Tel: +46 79 340 7592 
E-mail: per.lindberg@ranplanwireless.com 
www.ranplanwireless.com 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First 
North 

Om Ranplan Group 
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande 
mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som 
inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. 
Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations 
trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera 
teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. 
Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med 
huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina. 

 

http://www.ranplanwireless.com/
mailto:info@fnca.se

