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Ny styrelseordförande för Rillion (tidigare Palette Software 
och Centsoft)  
Palette Software och Centsoft, två ledande Software-as-a-Service (SaaS)-leverantörer av 
molnbaserad elektronisk fakturahantering, går samman under det nya, gemensamma 
varumärket Rillion. Med Rillion inleds nästa steg på tillväxtresan.  

Som ett led i fortsatt tillväxt, har Rillion rekryterat SaaS veteranen Lars Björk till 
ordförandeposten för att dra nytta av hans erfarenhet av att växa och skala bolag på den 
internationella arenan. Lars var VD på Qlik Technologies under de år då Qlik tog steget från 
en lokal spelare till en etablerad mjukvaruleverantör med 2,500 anställda i 25 länder.  

”Jag ser ingen gräns för Rillions förmåga att växa. Potentialen i USA är särskilt intressant, 
marknaden där är mindre utvecklad än i Europa och börjar precis ta fart. Rillion är, tack 
vare sina marknadsledande produkter och erbjudanden, perfekt positionerat för att dra 
nytta av den starka strukturella tillväxten” säger Lars Björk.  

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. 

”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. Vårt 
jobb är att göra 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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