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Proact utser Jonas Hasselberg till ny VD 
 
Styrelsen för Proact IT Group AB har beslutat utse Jonas Hasselberg till ny VD och 
koncernchef. Jonas Hasselberg kommer närmast från Telia Company AB där han 
som Vice President varit chef för konsumentaffären i Sverige.  
 
I sin nuvarande roll på Telia har Jonas Hasselberg ansvar för den svenska 
konsumentaffären, som inkluderar mobil-, bredbands- och tv-tjänster som säljs under 
varumärkena Telia och Halebop. Han ansvarar också för Telia Sveriges verksamhet inom 
Data Analytics liksom Telias butikskedja i Sverige. Tidigare har han ansvarat för 
satsningar inom globala tillväxtområden, såsom bland annat Internet of Things och 
molnapplikationer. Dessförinnan har han innehaft seniora ledarroller på internationella 
hård- och mjukvarubolag, baserad i Sverige samt utomlands, bland annat på Nokia, 
Mycronic och Microsoft. 
 
”Jonas förenar ett dokumenterat gott ledarskap med en stark kommersiell ådra samt ett 
djupt teknikkunnande vilket gör honom mycket väl lämpad att leda Proact. Proacts 
strategi bygger på att utveckla erbjudandet inom datacenter med tillhörande konsult- och 
supporttjänster, parallellt med att öka fokuseringen på molntjänster. Tillsammans med 
Jonas siktar vi på att göra Proact än mer attraktivt för kunder, medarbetare och 
aktieägare”, säger Proacts ordförande Eva Elmstedt.  
 
”Proact har en mycket stark position i den snabbt föränderliga och växande marknaden 
som drivs av digitalisering. Med fortsatt fokus på kund och innovation har Proact stor 
potential att stärka sin position ännu mer via kompletta lösningar inom molntjänster och 
datacenter. Jag ser fram emot att få vara med på denna resa tillsammans med Proacts 
alla duktiga medarbetare”, säger Jonas Hasselberg.  
 
Jonas Hasselberg tillträder som VD och koncernchef senast den 1 december 2018. 
 
Peter Javestad, som på ett utmärkt sätt utför arbetet som tillförordnad VD och koncernchef, 
återgår till sin tidigare roll som Vice President vid Jonas Hasselbergs tillträde. 
 
 
Styrelsen i Proact 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Eva Elmstedt, ordförande, eva.elmstedt@syntavia.com 
  
Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, 
tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska 
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risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört 
över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 
petabyte information i molnet.  
 
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 
1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen 
PACT. 
 
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se 
 
Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 29 maj 2018. 
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