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Pressrelease, Roine styrelsen 

November 18, 2019 

Ny styrelseledamot förstärker Comintelli ABs styrelse 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer in Roine Gabrielsson som styrelseledamot i Comintelli AB 

på en extra bolagsstämma den 2 december. 

 

Roine Gabrielsson, 49 år, är fr.o.m. 15 jan 2020 VD på Mavera AB, en ledande tjänsteleverantör 

inom försäkringsmedicin i Norden. Han har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom IT 

och mjukvarubranschen och har djup kunskap inom lösningsförsäljning i internationell miljö. 

Vidare har Roine tidigare erfarenhet av att bygga säljorganisationer kring SaaS lösningar. Några av 

hans tidigare roller är globalt partneransvarig på StrongPoint, Managing Director för StrongPoint 

APAC i Malaysien, VD för CashGuard, VP Sales and Marketing på McAfee och VP Global Sales för 

Projectplace. Han har en MBA from Henley Business School, U.K.   

 

"Vi välkomnar Roine som ny ledamot i styrelsen. Han har en mycket 

relevant bakgrund som matchar Comintellis behov. Comintelli har en 

stark produkt och stabil kundbas och är nu i en fas där fokus är att växa 

ytterligare. Roines erfarenhet av försäljning och återförsäljarkanaler 

kommer att starkt bidra till dessa ambitioner", säger Pelle Hjortblad, 

styrelseordförande i Comintelli AB. 

 

”Comintelli är ett intressant och spännande bolag med en stark position 

och framtidspotential. Med min erfarenhet från mjukvarubranschen 

med liknande förutsättningar ser jag fram emot att engagera mig i 

Comintellis fortsatta framgångar och tillväxt”, säger Roine Gabrielsson. 

 

  

OM COMINTELLI 

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-

off från Ericsson. Bolaget är sedan november 2018 noterat på Spotlight Stock Market under 

symbolen COMINT. 

Comintelli har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och -

analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com). Det är en s.k. Software as a Service 

(SaaS) plattform som används av såväl mindre företag som större globala organisationer, såsom 

AkzoNobel, Bayer, Ericsson, Essity och Tetra Pak. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att 

lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Jesper Martell 

VD, Comintelli   

E-post: jesper.martell@comintelli.com    

Tel: +46 8 663 76 00     
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