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Erfarna ledare gör Rillions nordiska framgångssaga global  
Palette Software och Centsoft, båda ledande leverantörer av system för elektronisk 
fakturahantering, slogs nyligen ihop under det gemensamma varumärket Rillion, och i 
samband med det intensifierade satsningen på global tillväxt.  

Bolagets ledning, som består av kända namn inom branschen, har förstärkts med fler 
kompetenta ledare med bred erfarenhet och är nu optimerad för global tillväxt:  

• Mats Ferm, CEO: Mats har mer än 20 års erfarenhet av ledande 
befattningar i mjukvaruvärlden och inom den finansiella sektorn på bl.a. 
Qlik, BMC Software och Swedbank. Utöver det har han varit pilot för det 
Svenska Flygvapnet i 15 år samt chefsingenjör för JAS 39 projektet för FMV.   

• Sylvia Andersson, CFO: Innan Sylvia tog klivet över till Rillion 2018 hade 
hon 18 års erfarenhet på ledande befattningar inom ekonomi och 
finansiering från bland annat IBM, Microsoft och ReadSoft.  

• Pär Jönsson, CPO/CTO: Pär har utvecklat mjukvara i över 20 år för bland 
annat Visma, GTECH S.p.A och Ericsson innan han 2021 tog över ansvaret för 
utvecklingen av Rillions lösningar.  

• Mikael Eriksson, CRO: Mer än 20 års erfarenhet från ledande roller i 
branschen varav de senaste åren som försäljningschef. Innan Mikael 
började på Rillion axlade han ansvaret för storbolagsförsäljning samt 
konsulttjänster på Basware.  

• Paul Mullis, President of the Americas: I mer än ett årtionde och på olika 
chefspositioner har Paul utvecklat försäljningen för SAP Concur och han har 
en lång karriär som entreprenör i branschen. Före det jobbade han med 
försäljning och marknadsföring på IBM.  

• Kristina Alstermark, CMO: Kristina har en gedigen kunskap om branschen 
efter sina 20 år på ledande positioner för ReadSoft, Kofax och Palette 
Software.  

• Pär Alenius, COO: Pär har under många år haft ledande roller inom IT, 
telekom och e-handel. Han har framgångsrikt byggt och transformerat 
organisationer i förändring och under tillväxt.   

• Håkan Wranne, CSO: Håkan har haft flera seniora positioner inom strategi, 
strategiexekvering samt analys på Swedbank. Han har även en lång karriär 
som finansanalytiker och även en bakgrund som journalist.  

Kunder och partners kommer även framöver få ta del av samma marknadsledande 
lösningar för elektronisk fakturahantering, men under varumärket Rillion som signalerar 
att vi är ett fullt integrerat bolag med fokus på kundupplevelsen. Vi är stolta över att år 
efter år få branschledande resultat i NPS mätningar, och som Rillion kommer vi att 
fortsätta förbättra erbjudande och kundservice för att förtjäna våra kunders förtroende. 
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”Vi strävar efter att våra lösningar ska vara så enkla som möjligt att köpa, installera och 
använda så att våra kunder kan fokusera på att driva och utveckla sina verksamheter. Den 
framgång vi har haft i Europa ska vi nu repetera på andra sidan havet och vi har inte bara 
rekryterat Paul Mullis för detta. Paul har i sin tur etablerat en ledningsgrupp för vår USA 
verksamhet som har gedigen kunskap och erfarenhet i vår bransch och vi är nu redo att 
förse företag i USA med fakturahanteringslösningar som gör deras jobb enklare och 
roligare”, säger Mats Ferm, VD på Rillion.  

 
Om Rillion 

Rillion är en ledande Software-as-a-Service (SaaS)-leverantör av molnbaserad elektronisk 
fakturahantering. Vi förenklar vardagen för våra kunder genom att låta dem göra mer, 
med mindre. Vi erbjuder verktygen för effektivisering av processerna, från datafångst och 
beställningar till fakturamatchning och attest. Med 25 års erfarenhet och den bästa 
kundservicen i branschen levererar vi mer effektiv fakturahantering och sinnesro till våra 
kunder. Det är anledningen till att över 3,000 företag i fler än 50 länder litar på våra 
lösningar. För mer information: www.rillion.com/sv 
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