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Under namnändring från Rewicom Scandinavia AB 

Om North net connect 



North net connect tillgodoser sina kunders behov av tillförlitlig trådlös kommunikation. Kunderbjudandet innehåller lokala 
trådlösa nät, anpassade abonnemang och tjänster för att bäst utnyttja de lokala näten samt vid behov integrering av IT-
system till lokala nät. North net connect svarar främst för design, installation och driftsättning. Bolaget åtar sig även service 
och underhållsavtal för att vidmakthålla nätets funktion och åtgärda driftstörningar. North net connect kan även erbjuda 
det egna SIM-kortet, nor.net, som kan användas för intern mobil kommunikation inom objekt, exempelvis kontor eller 
industrier, nationellt och internationellt. Detta kan erbjudas till ett konkurrenskraftigt pris och ger North net connect 
abonnemangsintäkter.  
 
I tillämpningar för kontor och inom industri och produktion behöver kunden ofta integrera datatrafiken i det lokala nätet till 
sitt övriga IT-system. North net connect erbjuder i dessa fall design och underhåll av mycket kostnadseffektiva 
integrationslösningar med användande av den patenterade Tarifflex-metoden. Tarifflex har också gjort det möjligt för North 
net connect att utveckla affärsstödssystem såsom billing-system och CRM till betydligt lägre kostnad än andra operatörer. 
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2016 i sammandrag 
 

x Tydlig strategi och fokus på tre kundsegment 
 

x Viktiga instegsaffärer inom industri och flerbostadshus 
 

x Arbetet med det egna core-systemet har fullföljts 
 

x Eget SIM-kort framtaget och utprovat 
 

x Patentsökt telefon-APP för WiFi-calling provlanserad under fjärde kvartalet 
 

x Förvärv av Tarifflex, metod för kostnadseffektiv och smidig integration av t ex WiFi och 
mobilnät med IT/produktionssystem 
 

x Förändrat räkenskapsår till helår med påföljd att 2016 endast omfattar 8 månader 
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Datatrafiken fortsätter att öka exponentiellt 



North net connect 2013-2016 i sammandrag 
 
 
Moderbolag           2016 (8 mån)         2015/16         2014/15       2013/14      
Nettoomsättning, tkr              2 856          2 516                 102      1 825 
Resultat efter finansiella poster, tkr           -9 116        -8 203            -3 055              -1 537 
Balansomslutning, tkr           40 896       22 314           13 890      9 463 
Soliditet, %        26,4           35,1        29,1                  51,9    
 
Koncern 
Nettoomsättning, tkr      3 149 
Resultat efter finansiella poster, tkr -10 754 
Balansomslutnming, tkr   52 563 
Soliditet, %        17,6 
 
                
 

 
  



 

 
Ordföranden har ordet 
 

 
 
Året 2016 har varit både spännande och utmanande 
för North net connect. Spännande för att vi tagit ett 
antal viktiga instegsaffärer och för att vi nu lyckats 
förverkliga våra planer beträffande ett eget 
fungerande core-system för verksamheten. Detta gör 
det nu möjligt för oss att tillhandahålla både 
optimerade WiFi-nät och mobil telefoni till våra 
kunder. Vi har också etablerat vårt eget IT-system som 
tillsammans med core-systemet gör det möjligt för oss 
att operera som en riktig mobiloperatör inomhus. 
Utmanande därför att vi varit tvungna att hushålla 
hårt med våra knappa ekonomiska resurser och levt 
till största delen på lån. 
 
Några av nyckelaffärerna är AstaZero, provbana för 
självkörande fordon, som vi försett med ett lokalt 4g-
nät som används för tillförlitlig övervakning av de 
försök som görs och Norrvatten, vatten och renings-
verk för kommunerna i norra Stockholmsområdet. Här 

har vi byggt nät för WiFi och mobil telefoni i tunnlar 
och bergrum för säker och tillförlitlig kommunikation, 
övervakning och larm. Vi har också genomfört ett 
flertal projekt i nybyggda flerbostadshus som 
möjliggör användning av mobiltelefon inomhus, 
liksom ger de boende WiFi av mycket god kvalitet. Vi 
har också tagit våra första affärer inom segmentet 
kontor. 
 
Inför 2017 ser vi nu fram emot att kraftigt öka 
försäljningen till våra tre huvudsegment, industri, 
flerbostadshus och kontor. Detta kräver en förstärkt 
organisation där försäljning och 
projekteringsverksamheten kompletteras med en 
projektorganisation som driver de installationsprojekt 
vi får. Vi behöver också successivt bygga upp en 
kundtjänst och servicefunktion för att kunna hantera 
eftermarknaden som byggs upp allteftersom vi får fler 
nya kunder. Vi behöver också förstärka på 
ekonomisidan. Vi har därför börjat planera för en helt 
nödvändig kapitalanskaffning och åtföljande 
börsintroduktion (IPO). Vi beräknar att detta skall 
kunna ske under första halvåret 2017. 
 
Vår nuvarande organisation med VD, Rikard Slunga, i 
spetsen har under året dragit ett tungt lass och gjort 
storslagna insatser så att vi nu kommit dit vi är. När 
man är en liten organisation med stora ambitioner 
måste man ha många bollar i luften och inte minst de 
framgångar vi haft på marknaden under året och den 
ökande efterfrågan vi känt av under andra halvåret 
har inneburit full sysselsättning på alla händer. Jag vill 
därför tacka alla för mycket goda insatser under 2016. 
 
Rolf Norberg 

 



 
 
 
 
 

Verkställande direktören om North net connect
 

 

Ökad inomhusanvändning, ökat antal mobila smarta 
enheter, ökande datamängder och växande användning av 
mobil kommunikation för företagets kärnverksamhet bidrar 
alla starkt till behov av fungerande nät inte bara utomhus 
utan även inomhus och i många trafikintensiva miljöer. 
Möjligheterna att tillfredsställa detta med traditionell 
mobiltelefoni utomhus blir allt svårare och snart orimligt 
kostsamt. 

Dedikerade inomhusnät blir snabbt en nödvändighet för att 
möta behovet av fungerande trådlös kommunikation 
inomhus och inom många industriella applikationer. Vår 
kompetens och våra lösningar erbjuder kunden ett nytt sätt 
att få fungerande kommunikation i dessa miljöer som 
sparar både pengar och energi. Med vår patenterade 
Tarifflexteknologi kan vi erbjuda mycket flexibla och 

kostnadseffektiva integreringar av kommunikation med 
övriga företagssystem. Med våra optimerade WiFi-nät kan 
vi erbjuda flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar 
störningsfria Wi-Fi-nät och mobil täckning inomhus oavsett 
vald leverantör av mobil telefoni. Vår patentsökta App 
nor.net connect möjliggör mycket kostnadseffektiv telefoni 
även utan SIM-kort för både Android-telefoner och iPhone. 
Den som så önskar kan också använda vårt nät nor.net som 
primär leverantör av mobila tjänster. Detta kan bli särskilt 
intressant för IoT (Internet of Things) som är en snabbt 
växande marknad redan idag (tex larm, bilar, vitvaror etc). 
Genom vår affärsmodell som innebär att kunden köper eller 
leasar ett nät kan marknadstillväxten mötas utan att vi gör 
särskilt stora investeringar. De förfrågningar vi får tyder på 
att vi redan har ett namn om oss att kunna vår sak och jag 
ser fram emot att kunna förstärka organisationen för att 
kunna tillvarata de stora möjligheter jag redan ser framför 
mig varje dag. 2017 kan bli ett riktigt intressant och 
spännande år för North net connect och jag ser fram emot 
de nya utmaningar som detta innebär. 

Rikard Slunga 
 
 
 

 



Vision och mission, strategi och finansiella mål 
 
 

Vision 
 
North net connect skall vara den ledande leverantören i Sverige och senare även i andra länder med 
en liknande utveckling av mobila trådlösa kommunikationsbehov inomhus och i lokala miljöer med 
höga krav 
 

Mission 
 
North net connect skall leverera robusta och högkvalitativa lösningar för mobil och trådlös 
kommunikation till kunder med krav på kapacitet, tillgänglighet och tillförlitlighet som inte naturligt 
uppfylls av traditionell mobil utomhustäckning 
 

Strategiskt fokus 
 
North net connect skall bedriva aktiv marknadsföring och försäljning mot kundgrupper som idag 
upplever problem med något eller några av egenskaperna kapacitet, tillgänglighet eller tillförlitlighet 
avseende mobil kommunikation. Dessa kunder skall erbjudas såväl mobila som WiFi-nät, service och 
underhåll av dessa och möjlighet att när detta lämpar sig använda nor.net för mobil kommunikation. 
Till kunder som också behöver integrera sina kommunikationsnät och framför allt den information 
som flyter i näten skall North net connect också erbjuda kostnadseffektiva integrationslösningar 
baserade på Tarifflex-metoden 
 

 
Långsiktiga finansiella mål 

 
Organsik tillväxt genomsnittligt över de följande tre verksamhetsåren 2017–2020 om minst 100% 
 
Vinstmarginal från år fyra (2020) minst 12% och därefter ökande baserat på en växande 
abonnemangsportfölj 

 
  



Kunder och affärsområden 
 

 
Listan på potentiella kunder kan göras lång. North 
net connect blundar inte för några av dessa, men 
en framgångsrik utveckling av affären i 
inledningsskedet kräver fokusering. North net 
connect riktar sina insatser i första hand mot 
industrier, flerfamiljshus och kontor. Dessa har alla 
skäl att se över sin mobila kommunikationsmiljö.  
 
Hygienfaktor 
Det håller på att bli och har i många fall redan 
blivit en hygienfaktor i nybyggda flerfamiljshus och 
bostadsrättshus att man liksom rinnande vatten, 
elektricitet och fiberanslutning även måste kunna 
garantera att de boende kan använda sina 
mobiltelefoner i hemmet utan att behöva stå ute 
på balkongen och frysa. Likaså måste en godtagbar 
och snabb WiFi finnas. Det försöker man ofta lösa 
genom att var och en har sin egen trådlösa router. 
Nackdelen med detta i en miljö med snabbt 
ökande trafik att ett helt okoordinerat användande 
av dessa routers i varje lägenhet oundvikligen 
leder till störningar dem emellan och sämre 
kapacitet för användarna. Det finns idag utmärkta 
lösningar på detta problem. Lösningen är ett 
mobilt fastighetsnät och ett likaså gemensamt 
WIFi-nät med individuell access för varje 
användare/lägenhet som därigenom 
kommunicerar på sitt eget VPN (Virtual Private 
Network). 
 
Produktionskritiskt 
Det finns en stor mängd olika industriella 
användningar av mobil kommunikation idag. Så 
länge trafiken varit mer begränsad har man kunnat 
vara med och dela på befintliga mobilnät och i de 
flesta fall klarat sig utan alltför besvärande 
störningar i trafiken. Så är inte längre fallet. För t 
ex utveckling av självkörande bilar krävs mycket 
stabil kommunikation oberoende av andra 
användare och trafiktoppar i de publika näten. 
Asta Zero, en provbana för sådan utveckling, är ett 
exempel där North net connect redan 
tillhandahållit ett lokalt 4G-nät. Andra områden är 
gruvor, vattenverk, avloppsreningsanläggningar m  

 
 
fl. Anläggningar där såväl information som 
säkerhet utgör en del av det som nätet numera 
måste understödja. Och det utan avbrott. Ofta 
behöver man också integrera sitt 
kommunikationsnät med andra IT-system, något 
som North net connect likaså kan erbjuda med 
stöd av den tidigare nämnda Tarifflex-tekniken för 
mycket kostnadseffektiv sammankoppling av IT-
system. 
 
Kostnadseffektivt 
Moderna kontorsbyggnader har naturligtvis stora 
likheter med flerfamiljshus när det gäller 
genomträngningsförmågan för elektromagnetisk 
strålning. Även här är det en hygienfaktor att 
kunna använda sin telefon. I tillägg till detta finns 
en stark drivkraft att spara kostnader. Genom att 
installera ett eget mobilnät anslutet till omvärlden 
via fiber kan man minska sina kostnader drastiskt. 
Lokalsamtalen på kontoret som ofta är betydligt 
fler än de utgående samtalen får marginalkostnad 
noll, medan kapaciteten alltid är tillräcklig för 
företagets utgående samtal. Till detta kommer att 
dessa samtal når sin omvärld via fiber och inte 
kräver stora mängder energi (elektricitet) för att gå 
ut via telemasterna. Likaså kommer dessa samtal 
ut i världen utan extra energiförbrukning hos 
teleoperatören. Fibersamtalet är mer miljövänligt 
och mindre energikrävande. Dessutom är ju inte 
fibrerna en ändlig resurs på samma sätt som vårt 
ändliga frekvensband. Det går alltid att lägga ner 
en fiber till. 
 
Även för dessa kunder finns ofta behov av 
integrering av det lokala nätet med övriga 
verksamhetsstödjande IT-system. 
 
Kundgrupper 
North net connect fokuserar på dessa tre 
kundgrupper, flerfamiljshus, industri och kontor, 
men bortser inte från möjligheter utanför dessa 
områden om det finns goda förutsättningar att 
leverera en bra lösning 



North net connects Marknad och Tillväxtmöjligheter 

 
Mobil användning av data växer närmast 
lavinartat genom mängden smarta telefoner 
och mängden tillämpningar som slussar stora 
datamängder till dessa mobila enheter. 
Samtidigt är kraven idag mycket höga på att 
kunna använda mobil telefon överallt. Detta 
leder till olika former av krav på förtätning och 
ökad kapacitet hos de mobila näten. Samtidigt 

är frekvensutrymmet i etern ändligt även om 
nya delar hela tiden tas i anspråk. Sverige och 
de nordiska länderna ligger i täten varför 
marknaden här utvecklas mycket snabbt. Om 
några år är betydligt fler av västvärldens 
länder i samma situation, vilket ger oss nya 
möjligheter.

För att kunna tillgodose behovet av mobil 
kommunikation överallt och speciellt inomhus 
och där mycket människor vistas måste de 
traditionella utomhusnäten med master och 
komplexa och dyra basstationer kompletteras 
med en annan typ av lösning. Små 
basstationer som kan hantera trafiken lokalt 
och som också kopplas till de nationella och 
globala näten för utgående samtal. Detta 
tillför såväl kapacitet som kvalitet och 
tillgänglighet samtidigt som 
energibesparingen är så betydande att både 
kostnader och prislapp för mobil telefoni och 
dataanvändning kan bli väsentligt lägre. I 
moderna byggnader tillkommer problem med 
penetration av radiovågor. De nya husen med 
betongkonstruktioner och fönster med 
metallfoliebeläggning för att spara energi blir 
som en Faradays bur, radiovågorna stannar 
utanför. Idag förväntar man sig att man kan 
använda mobiltelefon överallt, även inomhus 
och hemma, alltfler har ingen annan telefon. 
Man vill också ha ett fungerande trådlöst s k 

WiFi-nät för telefoner och datorer i hemmet, 
på kontoret och på nästan alla arbetsplatser. 
North net connect tillgodoser alla dessa behov 
liksom behovet att integrera dataflödet i 
näten med verksamhetens egna system.  

North net connect har idag en liten men 
mycket kompetent organisation. Vi ser en 
snabbt ökande marknad och har idag svårt att 
svara upp mot alla förfrågningar vi nu får och 
behöver därför förstärka vår organisation 
inom försäljning, projektering, produktion och 
service/underhåll/kundservice. Vi räknar med 
att denna marknad om ett antal år kommer 
att vara lika stor som eller större än den 
nuvarande mobilmarknaden som bara i 
Sverige omfattar ca 50 miljarder årligen. 

Förutsatt finansiering som möjliggör 
förstärkning av företagets organisation finns 
därför utomordentligt goda möjligheter till 
fortsatt stark tillväxt.

  



Teknologier och konkurrenter 
 
 

Som vi känner till finns ingen operatör på den 
svenska marknaden som fullt ut adresserar 
inomhusmarknaden. Delar av 
inomhusmarknaden betjänas ofta med olika 
typer av repeater-lösningar eller s k DAS-nät. 
Detta hjälper något men löser bara en del av 
problemet. Och många har ännu ingen lösning 
alls, men mycket problem. 
 
North net connect har som målsättning att 
skapa fullgod mobil kommunikation, både 
mobilnät och WiFi för de kunder som har 
problem med täckning, tillgänglighet, 
kapacitet och kvalitet så att samtliga 
specificerade krav uppfylls. Detta kan vi göra 
genom att vi dels har nödvändig expertis, 
genom att vi är oberoende av tillverkare och 
kan använda de senaste, bästa och ändå väl 
beprövade tekniska lösningarna. Och genom 
att vi via vårt eget core-nät och vårt roaming-
avtal med Tre också kan erbjuda vårt eget 
SIM-kort nor.net för användning i de lokala 
anläggningarna och även utanför dessa. Vi kan 
härigenom också adressera IoT-applikationer 
både konkurrenskraftigt och ändamålsenligt. 

Med vår patentsökta telefon-APP nor.net kan 
vi också erbjuda sömlös användning av 
mobiltelefonen i WiFi-nätet, s k WiFi-calling. 
Tarifflex är en metod för integrering som ägs 
av North net connect och är en patenterad 
och patentsökt teknik för mycket effektiv 
integrering av IT-system. Den är väl lämpad för 
att sammankoppla företags mobila 
kommunikationssystem med övriga 
verksamhetssystem och därigenom skapa 

sömlös sammanfogning av data som går i de 
mobila systemen med företagets 
produktionsstödjande system. Det kan vara, 
larm, lager, förfrågningar, försäljning, 
ordersedlar osv. 
 
De etablerade utomhusoperatörerna är 
givetvis möjliga konkurrenter på lite längre 
sikt, även om dessa inte adresserar flertalet av 
de behov som North net connect inriktar sig 
på. Inom kontorssegmentet har de idag viss 
verksamhet. Vår konkurrensfördel i dessa 
affärer är att vi kan erbjuda en 
operatörsoberoende lösning. Detta gäller även 
inom stora offentliga utrymmen som 
affärscentra och arenor där vi kan erbjuda ett 
nät som betjänar samtliga operatörer. Dessa 
besöks ju av användare från olika operatörer.  
 
 

 

  



Risker och riskhantering 
 
Allmänt 
Det finns inget företagande som kan sägas vara riskfritt. 
Det finns alltid ett antal riskfaktorer. En del av dessa 
behandlas i det följande, men det är omöjligt att 
behandla allt i denna rapport. Det finns alltid andra 
faktorer som beror på det allmänna och globala 
ekonomiska och politiska läget. Dessa faktorer kan ha 
betydande inflytande på North net connect-aktiens 
värde och delar eller hela dess värde kan gå förlorat. Det 
följande är en förteckning över de mest uppenbara och 
för North net connect mer specifika riskfaktorerna och 
ambitionen kan inte vara att behandla allt. 

Affärsrisker 
 Partners: North net connect har ännu så länge ett fåtal 
viktiga partners eller leverantörer. Dessa är stora 
välrenommerade företag som Ericsson och Tre (Hi3G). 
Företaget räknar därutöver att bygga upp en viss 
partnerverksamhet för försäljning till speciellt 
kontorssegmentet varav ett visst beroende kan komma 
att uppstå. En sådan partner som redan är etablerad är 
Mitel.  
Den marknadsekonomiska situationen: Framtida 
försäljning beror på den allmänna marknadssituationen, 
på kundernas situation och på ny teknologi. Detta kan 
vara till fördel, men också till nackdel för North net 
connects försäljning och därigenom få en negativ 
inverkan på försäljning, resultat och finansiell situation 
för företaget. Detta kan få än större betydelse om det 
uppträder en längre period av svagare marknad. 
Leverantörer: North net connect använder 
underleverantörer för sin installations- och 
serviceverksamhet. Det är utomordentligt effektivt och 
skapar stor flexibilitet, både kapacitet och kostnad kan 
hållas under god kontroll.  Eftersom företaget använder 
olika leverantörer i olika geografier alltefter tillgång och 
kompetensprofil är beroendet av varje sådan leverantör 
begränsad. 
Konkurrens: North net connect bedömer idag att vi har 
en stark position på den svenska marknaden som vi 
betjänar. Det hindrar inte att en del av de stora 
operatörerna skulle kunna satsa betydande belopp, 
betydligt större än ett litet företag som North net 
connect, för att komma in på vår marknad. Det kan 
också komma att etableras fler nya företag som North 
net connect.  Åtminstone initialt torde detta kunna ses 
som en fördel för North net connect som redan ä 
etablerade och genom ytterligare aktörers uppdykande 
på marknaden ökar uppmärksamheten kring behoven av 
god inomhustäckning. 

Organisation och personal: North net connect är ett 
nystartat företag med en spännande affärsidé och bör 
kunna vara attraktivt att arbeta för. Även om det råder 
en generellt stark arbetsmarknad så har bland annat 
Ericssons personalrationaliseringar lett till att det finns 
en hel del kompetenta branschmänniskor tillgängliga. 
North net connect är beroende av att kunna förstärka 
organisationen och av att kunna behålla nyckelpersoner 
och om någon sådan person lämnar företaget kan det få 
negativa konsekvenser åtminstone på kort sikt.  
Immateriella rättigheter och know-how: North net 
connect har ett antal egna patent godkända eller sökta i 
Sverige och utomlands. North net connects huvudaffär 
bygger på användning av befintlig, modern, men 
beprövad teknik.  Patentens uppgift är att ytterligare 
förstärka North net connects erbjudande. 
Produktansvar och försäkring: Kunderna har höga krav 
på North net connects lösningar. North net connect 
använder sig av inköpt materiel för att bygga upp 
lösningar till sina kunder. Produktansvaret åvilar därmed 
respektive tillverkare/leverantör. Om North net connect 
på något sätt brister i sin leverans av system och ställs till 
ansvar för detta finns företagsförsäkring avsedd att täcka 
sådana kostnader. 
 
Finansiella risker 
Finansiell situation: Per den 31 december 2016 
disponerar North net connect xxxxx (xxxx) MSEK varav 
en checkräkning om 5,0 (xx) MSEK. North net connect 
kommer även fortsättningsvis att finansiera 
verksamheten via banker och andra kreditgivare. Att 
låna pengar på företaget eller balansräkningen innebär 
vissa risker. Vid stora förändringar i företagets affärer 
kan möjligheten att erhålla kapital förändras, vilket i sin 
tur kan öka kostnaden för krediter och därmed förbrukas 
en större del av kassaflödet för ränta och amortering.  
Kapitalbehov: Styrelsens uppfattning är att den nu 
liggande budgeten och gällande planer för kommande 
tolv månader gör det nödvändigt att tillföra bolaget 
kapital under första halvåret 2017 
Valutarisker: Huvuddelen av bolagets försäljning sker i 
Sverige och i SEK. Genom den materiael som inköps till 
sålda projekt uppstår viss exponering mot främst Euro 
och USD.  
Kredit- och likviditetsrisker: North net connect har 
huvuddelen av sina affärer i Sverige och mot svenska 
kunder med god likviditet varför kreditrisken är låg, även 
om den givetvis inte helt kan uteslutas. 

 



Bolagsstyrning 
 
 

Sedan 2004 finns en svensk kod för 
bolagsstyrning. Det är inte obligatoriskt för 
North net connect att följa denna. North net 
connect har fram till nu varit ett privatägt 
bolag med ett fåtal ägare varför några sådana 
specifika regler utöver ABL inte iakttagits. I 
och med bolahgets planer på att bli publikt 
genom listning på Nasdaq Firs North under 
första halvåret 2017 kommer styrelsen att ta 
ställning till vilka åtgärder som anses rimliga 
att vidta avseende bolagets fortsatta styrning. 
 
Årsstämma 
Aktieägarna beslutar på årsstämman enligt 
svensk lag och North net connects regler 
beträffande styrelse och andra viktiga frågor 
rörande företaget.  
 
Styrelsen och dess arbete  
Nuvarande styrelse valdes på årsstämman den 
24 oktober 2016. Styrelsen träffas regelbundet 
och under 2016 har styrelsen haft 7 
protokollförda möten.  
 
Ledning 
 VD är sedan tredje kvartalet 2016 Rikard 
Slunga. Johan Jobér är CTO och Björn 
Kalmskog har under senare del av året stöttat 
med specifika insatser inom ekonomiområdet 
på konsultativ basis. Den verkställande 

direktören är tillsammans med ledning och 
personal ansvariga för den dagliga 
verksamheten och skall följa och även 
utveckla företagets strategi. Strategin skall 
regelbundet presenteras för och godkännas av 
styrelsen.  
 
Revisionskommitté 
 North net connect är ett litet företag och det 
har överenskommits att revisionskommitténs 
uppgifter skall hanteras av styrelsen i sin 
helhet. Det finns därför ingen separat 
revisionskommitté.  
 
Valberedning Företaget har hitintills inte haft 
någon utsedd valberedning. 
  
Information till aktieägare 
 North net connect skall tillhandahålla 
information om verksamheten som är 
relevant, aktuell och så snart det är möjligt 
med hänsyn till begränsningar som styrs av 
annan part av exempelvis konkurrensskäl. Alla 
kontakter med den externa marknaden skall 
hanteras av VD eller i vissa fall av styrelsens 
ordförande. Den huvudsakliga källan till 
information är företagets olika hemsidor. 
www.northnetconnect.com, 
www.nor.net.com, www.rewicom.com  
 

 
 
  .  

   



Styrelse och ledning 
 
 
Företagets ledning bestod per 2016-12-31 av: 
 
Rikard Slunga 
VD, Civ ing, mycket lång erfarenhet från telecom i 
Sverige och utomlands som anställd och som 
entreprenör inom Ericsson och andra 
telekomföretag. Ägande med familj och bolag 
av 50 000 A-aktier (genom bolaget Malakit AB). 
 
Thomas Norberg 
CIO, Civ. Ing. med omfattande bakgrund inom IT-
branchen och många framgångsrika IT-projekt som 
arkitekt och projektledare. Upphovsman av den 
banbrytande IT-metod&plattform som patenterats. 
175 010 aktier av serie B genom det 
egna bolaget eiisy International AB. 
 
Johan Jobér 
CTO, Civ. ing.och M.Sc. med lång erfarenhet av 
telecom, radio och systembyggnad som anställd på 
Ericsson och andra IT och telecom-företag samt 
som entreprenör. 1 362 000 aktier av serie A och 
124 990 aktier av serie B privat och genom det 
egna bolaget Miranet AB. Övriga engagemang 
Netmore AB, Miranet AB och Nordisk 
Mobiltelefon International AB. 
 
Mats Ragnarsson 
Produktchef, med lång erfarenhet av att bygga 
mobilnät på Comviq, Ericsson, Telia, ice.net m fl 
och sedan dess specialiserad på inomhustäckning 
och att bygga upp återförsäljarnätverk. 207 000 
aktier av serie A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Styrelse 
 
Rolf Norberg 
Ordförande, tekn dr med lång erfarenhet i ledande 
befattningar inom bl a Securitas och ASSA 
ABLOY. Initierade Securitas Direct inom Securitas 
och skapade CLIQ inom ASSA ABLOY och har 
vänt North net connect till framgång under de 
senaste åren. 368 000 aktier av serie A och 75 000 
aktier av serie B genom det egna bolaget iTeeCoach 
AB. Ledamot i North net connect, Dualtech IT AB, 
Dualtech Holding AB. 
 
Johan Jobér 
Ledamot, se ovan 
 
Hans Benndorf 
Civilekonom och Ekonomie Doktor från 
Handelshögskolan. Arbetat som forskare och lärare 
i tio år. Vd och divisionschefsbefattningar mer än 
25 år ibland annat Skandia, Postbanken, 
DnB och Länsförsäkringar. Nuvarande 
engagemang, styrelseordförande i Brandkontoret, 
Solidar Liv, Telias Pensionsstiftelse och PreEra 
samt ledamot i Briab, Metaforce och North net 
connect.  
 
Rikard Slunga 
Suppleant, se ovan.  
 
Arnfnn Röste 
Civ. ing., entreprenör med ett flertal framgångsrika 
bolagsetableringar i bagaget och lång erfarenhet av 
mobilnätsuppbyggnad både från Ericsson och i 
egen regi. Tidigare engagemang bl. a. i Cellmax 
Technologies, Nilar, Sunrise Technologies samt 
ice.Net. 1 362 000 aktier av seria A och 225 000 
aktier av serie B genom det egna bolaget Advanced 
Research Sweden AB. Övriga engagemang 
Netmore AB, Nordisk Mobiltelefon International 
AB, Reijmyre Glasbruk 1810 AB och CE 
Djursholm AB 
  



Aktieägare 
 

ÄGARE  A-AKTIER  B-AKTIER  KAPITAL  RÖSTETAL 

Advanced Research Sweden AB 1 362 000 225 000 33,00%  36,00% 

Miranet AB  859 000 124 990 20,00%  23,00% 
LMK Forward AB  0 600 000 12,00%  1,50% 
Johan Jobér  503 000 0 10,00%  13,00% 
ITeeCOACH AB  368 000 75 000 9,10%  10,00% 
Mats Ragnarsson  207 000 0 4,20%  5,20% 
eiisy International AB 0 175 010 3,60%  0,40% 
Per Sörman Konsult AB 77 000 0 1,60%  1,90% 
Rödgötören AB  77 000 0 1,60%  1,90% 
Christian Jungefeldt Förs 77 000 0 1,60%  1,90% 
Peter Bäckbom AB  77 000 0 1,60%  1,90% 
Malakit AB  50 000 0 1,00%  1,30% 
Michael Deresjö  25 000 0 0,50%  0,60% 

Totalt  3 682 000 1 200 000 100,0%  100,0% 

 
 
 
 
 
 
 


