
 
 

 

PRESSMEDDELANDE 2021–03–25 

Attollo utser Lotti Lundell Berg till ny styrelseledamot 

Lotti Lundell Berg har utsetts som ny styrelseledamot i Attollo. Attollo är ett specialiserat bolag inom 

Business Intelligence, Analytics, samt finansiell och regulatorisk rapportering. Lotti har gedigen 

erfarenhet från många olika branscher genom sin dryga 20 åriga bakgrund från konsultbolaget 

Accenture. Lotti arbetar sedan 2013 på Telia och innehar idag rollen Head of Analytics & Pricing.  

 

– Attollo är ett välskött bolag i en spännande bransch. Bolaget har bra värderingar och stort fokus på 

kvalitet inom ett område som är högprioriterat för många kunder, säger Lotti Lundell Berg. Attollo har 

en stor potential med en ambitiös och inspirerande utvecklingsresa framför sig. Det ska bli väldigt 

roligt att få vara med och bidra till den tillsammans med ledningen och övriga i styrelsen.  

 

Lotti har en lång erfarenhet som konsult inom bolag, från många branscher, som genomgått 

transformationer. Det har gett henne en god bild av såväl kund- som leveransperspektivet samt vad 

som krävs för att växa framgångsrikt som bolag.  

 

– Vi är väldigt glada över att kunna rekrytera en så erfaren och kompetent person som Lotti till vår 

styrelse, säger Jonas Boström, vd på Attollo. Hennes erfarenheter från förändringsarbete i många 

branscher är en stor tillgång för oss som jobbar kundnära med att skapa verksamhetsnytta. Det skall 

bli väldigt kul att ha Lotti med i styrelsen i den fortsatta utvecklingen av Attollo tillsammans med 

Broviken som ny ägarpartner i bolaget sedan december 2020. 
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Bilaga: Lotti Lundell Berg. Fotograf: Håkan Målbäck 

 

Om Attollo 

Attollo är ett bolag med ett 70-tal konsulter som har specialistkompetens inom Business Intelligence, Analytics, 

samt inom finansiell och regulatorisk rapportering. Vi brinner för att gemensamt skapa verksamhetsnytta för 

våra kunder. Sedan Attollo startade 2007 har vi varit måna om att skapa bra och långa relationer med våra 

kunder och många har varit med oss sedan starten. Broviken är delägare och partner i Attollo sedan december 

2020, tillsammans med alla övriga grundare och partners i bolaget. www.attollo.se  

http://www.attollo.se/

