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Hans Dahlberg tillträder som vd på Nethouse 

  
Nethouse AB, som är en del av digitaliseringskoncernen CombinedX, har glädjen att 
välkomna Hans Dahlberg till rollen som vd.  
  
Hans tillträder tjänsten som vd på Nethouse den 1 november 2021 och ersätter då Joao 
Stoltz. Joao Stoltz har varit vd på Nethouse sedan 2017 och slutar på egen begäran. 
  
Hans har över 25 års erfarenhet från högre chefsroller inom Ericsson, Flextronics och 
Telia. Närmast kommer han från det schweiziska energibolaget Alpiq där han de senaste 
tre åren varit CDO för koncernen och vd för dotterbolaget Alpiq Digital AG. 
  
–Jag har känt till Hans sedan han framgångsrikt byggde upp Telias IoT-verksamhet och vi 
är väldigt glada över att ha lyckats rekrytera honom som ny vd för Nethouse. Hans 
kommer med sin positiva energi och stora erfarenhet tillföra massor till den tillväxtresa 
som bolaget befinner sig i. Jag vill också rikta ett stort tack till Joao Stoltz för hans tid 
som vd på Nethouse, säger Jörgen Qwist, koncernchef, CombinedX 
 
Hans Dahlberg har juridikstudier vid Örebro Universitet och över 25 års erfarenhet av 
högre chefsroller bakom sig. Han har tidigare varit ansvarig för hela Telias IoT-affär samt 
diverse chefsroller inom mobilt och företagsaffären på Telia. Hans väljer nu efter tre år i 
Schweiz att komma tillbaka till Sverige och axla rollen som vd för Nethouse.   
 
-Det känns väldigt roligt att ha fått förtroendet att tillträda som vd på ett bolag som 
Nethouse där allt är präglat av en öppen företagskultur och med en hög kompetensnivå 
bland medarbetarna. Extra roligt är det att bolaget dessutom ingår i en satsande koncern 
med fokus på att hjälpa kunder att digitalisera sina verksamheter. Jag ser fram emot att 
lära känna både medarbetarna, Nethouse och CombinedX på djupet, för att sedan 
fortsätta det fina arbete Joao Stoltz gjort med att positionera Nethouse som en 
specialist- och kunskapspartner i vår nisch, säger Hans Dahlberg, tillträdande vd för 
Nethouse    

  
 
För mer information eller frågor, kontakta gärna: 
Jörgen Qwist, vd CombinedX, Mobil: +46 70 834 28 34 eller 
epost: jorgen.qwist@combinedx.com 
 
Hans Dahlberg, tillträdande vd Nethouse, Mobil: +46 70 572 28 00 eller 
epost: hans.dahlberg@nethouse.se 
  
 
Nethouse utvecklar och tar ansvar för applikationer och IT-miljöer som alltid måste fungera. Nethouse 
består av 150 medarbetare med kontor i Borlänge, Karlskoga, Linköping och Örebro. Läs mer 
på www.nethouse.se 
 
CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av 
digitaliseringens möjligheter. Läs mer på www.combinedx.com 


