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Sveriges snabbast
växande teknologiföretag
Teknologi är en viktig drivkraft i den svenska ekonomin. För att ge ett erkännande
till svenska teknologiföretags framgångar anordnar Deloitte, i år i samarbete med
Svenska Riskkapitalföreningen, en årlig utmärkelse till de 50 snabbast växande
teknologiföretagen i Sverige – Sweden Technology Fast 50.
Technology Fast 50 är en årlig utmärkelse
för snabbt växande teknologiföretag. I
år i samarbete med Svenska Riskkapitalföreningen. Utmärkelsen skapades 1995
av Deloitte i San José, mitt i hjärtat av
Silicon Valley i Kalifornien. Sedan dess har
kännedomen om utmärkelsen fortsatt att
spridas och utmärkelsen har även blivit
ett kännetecken för snabbt växande och
framgångsrika teknologiföretag. De större
länderna som USA och Kanada arrangerar
ett ﬂertal regionala Fast 50-program.
Idag ﬁnns programmet i 19 länder eller
internationella regioner.
Sweden Technology Fast 50 är både en
objektiv ranking av de 50 snabbast växande
teknologiföretagen i Sverige och en årlig
utmärkelse till dessa företag. Dessutom har
vi en särskild kategori, Rising Stars, som
är företag med kort verksamhetstid, snabb
tillväxt och potential att bli morgondagens
Fast 50. Teknologiföretagen har stor
betydelse för den svenska ekonomin och
samhället, därför anser vi att de förtjänar
all uppmärksamhet.

Europeiska Fast 500
Samtliga nominerade svenska företag
deltar även i den europeiska Fast 500uttagningen. I år kvaliﬁcerade sig
merparten Fast 50-företag, totalt 39 st, för
den europeiska Fast 500. Föregående år var
antalet lika imponerande, 48 företag eller
nästan samtliga företag kvaliﬁcerade sig. De
svenska företagens placering tillkännages
den 27 november 2006 i samband med
den europeiska prisceremonin i Paris.
De nominerade svenska företagens andel
av europeiska Fast 500 var i år ca 8 procent.
Detta är glädjande utifrån Sveriges andel av
den europeiska ekonomin. Liksom tidigare
år är det en indikation på att de svenska
teknologiföretagen står sig väl i den
europeiska konkurrensen.

Liksom tidigare år står sig de
svenska företagen väl
i den europeiska konkurrensen

En översikt av årets Fast 50
Den stora förändringen föregående år var
ökningen till 22 procent för Life sciences. I
år har detta segment minskat något till 20
procent. Software har haft en betydande
ökning mellan åren, från 38 till 44 procent
medan Internet tappat från 6 till 4 procent.
Vidare har Communications minskat
från 26 till 18 procent samtidigt som
Semiconductors, components & electronics
ökat från 8 till 12 procent. Då segment
som mjukvaruföretag och internetföretag
allmänt spås en god utveckling, är inte
ökningen för Software överraskande.
Överraskande är dock minskningen för
Internet.
Liksom år 2004 är merparten, 54
procent, av företagen belägna i
Stockholms- och Uppsalaområdet.
Därefter följer Malmö/Lund med 16
procent, Göteborg 12 procent och

Linköping med 8 procent. Tillväxten av
teknologiföretagen är koncentrerad till
ett fåtal geograﬁska områden, som regel
områden med högskola och universitet.
Den höga andelen teknologiföretag inom
Stockholms- och Uppsalaområdet kan
förklaras av dels ett omfattande näringsliv,
dels förekomsten av en etablerad miljö för
dessa företag i Kista, Sveriges Silicon Valley.
20 procent av årets snabbväxande bolag
är noterade, vilket är något lägre än
föregående år då siffran var 24 procent.
Förklaringen till den låga andelen noterade
bolag är huvudsakligen att ett stort antal
Fast 50-företag är med i rankingen för
första gången i år och föregående år.
Vi kan också glädjande konstatera att
förnyelsen av Fast 50-företag fortsatt i år.
Liksom tidigare år visade de snabbväxande
företag som är noterade högre

Sweden Technology Fast 50 – fördelning på olika segment

Semiconductors,
components & electronics 12%

Life sciences 20%
Software 44%

Internet 4%
Computers & peripherals 2%

Communications 18%

genomsnittlig tillväxt än motsvarande
privatägda företag. De noterade företagen
växte i genomsnitt med 803 procent
jämfört med 623 procent för de privatägda
företagen.
Slutligen, endast ett av årets Fast 50företag hade intäkter överstigande 1
miljard kronor år 2005. Vi har sett antalet
företag minska från starten av Sweden
Technology Fast 50 år 2002. Motsvarande
siffra för 2002, 2003 och 2004 var 13, 8
respektive 2 företag. Minskningen är till
stor del kopplad till minskningen i antalet
noterade företag mellan åren.

Fortsatt förnyelse
Under 2006 har 24 nya
företag tagit sig in på Fast
50 vilket tyder på att den
förnyelse vi konstaterade
förra året fortsätter. På
rankingen 2005 var 37
företag med för första
gången och av dessa är 19
med även i år. Det innebär
att huvuddelen av företagen
kommit in på Fast 50 de två
senaste åren.

Detta tyder på en fortsatt stark
förnyelse av tillväxtorienterade svenska
teknologiföretag. Men det är värt att
uppmärksamma de fyra företag som varit
rankade samtliga fyra år som vi anordnat
Fast 50 i Sverige; Glocalnet AB, Nordnet
AB, Q-Med AB och Digital Illusions CE AB.
Dessa företag har visat en konsekvent hög
tillväxt.
Den genomsnittliga intäktstillväxten
under de senaste fem åren för Fast 50företagen minskade endast obetydligt från
föregående år, från 672 procent till 662
procent. Denna minskning är som nämnts
sannolikt kopplad till minskningen i antalet
noterade Fast 50-företag vilka har haft en
högre tillväxt än de privatägda företagen.
Årets första plats togs av Orexo AB.
Dess intäkter år 2005 var 62 MSEK,
en ökning med 4 935 procent av dess
2001 års intäkter om 1,2 MSEK. Orexo,
med huvudkontor i Uppsala, är ett
läkemedelsföretag som utvecklar nya,
patenterade läkemedel inom områden
där det ﬁnns tydliga medicinska behov.
Orexos koncept bygger på att kombinera
existerande och väldokumenterade
substanser med bolagets egenutvecklade
och patentskyddade teknologiska

Nomineringskriterier Fast 50 – Samtliga kriterier är uppfyllda hos de nominerade:
1. Företaget är ett teknologiföretag enligt deﬁnitionen:
a) utvecklar äganderättsskyddad teknologi vilken utgör en väsentlig andel av företagets nettoomsättning eller
b) tillverkar teknologirelaterade produkter eller
c) tillägnar stor andel av sina resurser till forskning och utveckling av teknologi.

2. Nettoomsättning för basåret överstiger EUR 50 000 och för slutåret EUR 800 000.
3. Företaget har bedrivit verksamhet under de senaste fem åren då också tillväxten mäts.
4. Företaget är svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan inte kandidera.

plattformar för att skapa nya läkemedel.
På andra plats är Appium AB med intäkter
om 42 MSEK och en tillväxt på 3 157
procent under femårsperioden. Appium
var med på 2005 års Fast 50-ranking
med en mittenplacering. Appium är ett
Malmöbaserat företag som utvecklar och
marknadsför avancerade mjukvarulösningar
för framtidens mobiltelefonimarknad.
Appium har varit verksamt på
telekommarknaden sedan 1992 och förser
marknaden med omfattande lösningar
genom sina strategiska samarbeten med
ledande telekom- och IT-leverantörer.
Tredjeplatsen togs av CC System AB,
med en tillväxt på 2 888 procent för
femårsperioden. CC System är ett företag
som utvecklar och levererar datorbaserade
styrsystem för maskiner och fordon som
arbetar i utsatta miljöer. Företaget är
beläget i Alfta, Gävleborgslän.
Fjärdeplatsen togs av Coding Technologies
AB och femteplatsen av Surgical Science
Sweden AB med en tillväxt på 2 122
respektive 1 738 procent.

Vid horisonten
– Rising Stars
För tredje året har vi tagit
fram en kategori av teknologiföretag med kort
verksamhetstid och snabb
tillväxt. De har potential att
bli morgondagens Fast 50företag. Vi kallar dem
Rising Stars.
Rising Stars är en objektiv ranking av de
25 snabbast växande teknologiföretagen
i Sverige som haft verksamhet i minst tre
år och mindre än 5 år. Dessa företag har i
övrigt nominerats i stort sett enligt samma
kriterier som för Fast 50, dock mäts tillväxt
under tre år (2003-2005).
De fem företag som toppar hade en
genomsnittlig tillväxt på 1 116 procent
under treårsperioden att jämföra med

1 834 föregående år. Intäkterna för
samtliga Rising Stars växte i genomsnitt
med 361 procent att jämföra med 639
procent föregående år. Motsvarande siffror
för Fast 50 var 662 respektive 672 procent.
Rising Stars lägre tillväxt än Fast 50 är inte
unikt för Sverige och torde hänga samman
med att Rising Stars är förhållandevis
unga företag som ännu ej fått det stora
genombrottet på marknaden.
Liksom Fast 50 har en stor andel av Rising
Stars verksamhet inom mjukvaru- och
kommunikationssegmentet, även om
denna andel har minskat under 2005.
Segmentet Life sciences har ökat betydligt
jämfört med föregående år, från 4 till 16
procent. Internet som förväntas vara ett
segment med goda framtidsmöjligheter, har
liksom för Fast 50 en låg representation hos
Rising Stars.
Första platsen togs av TAT The Astonishing
Tribe AB med intäkter om 21 MSEK

Rising Stars – fördelning på olika segment

På andra plats är Loxysoft AB med intäkter
om 17 MSEK och en tillväxt om 1 373
procent för treårsperioden. Loxysoft är ett
företag där den huvudsakliga verksamheten
bygger på att utveckla datorbaserade
lösningar som effektiviserar företags
telefonsystem genom att integrera dessa
med olika datorsystem samt erbjuda
konsulttjänster med tyngdpunkt på CTI
(Computer Telephony Integration).
Tredjeplatsen togs liksom föregående år
av PacketFront Sweden AB, med en tillväxt
på 1 172 procent för treårsperioden.
PacketFront är ett Stockholmsbaserat
företag och ledande leverantör av
skräddarsydda och intelligenta lösningar
för bredbandsnät.
Fjärde- och femteplatsen togs av Svensk
Krisledning AB respektive Tobii Technology
AB, med en tillväxt på 837 respektive 760
procent. Tobii Technology fortsätter att visa
god tillväxt och hade föregående år en
andraplacering.

Semiconductors,
components & electronics 20%

Software 32%

Life sciences 16%

Internet 12%

och en tillväxt på 1 435 procent för
treårsperioden. TAT The Astonishing Tribe
är ett Malmöbaserat företag som utvecklar
och marknadsför mjukvara för att öka
användarupplevelsen i mobiltelefoner.
Verksamhetens fokus ligger på det graﬁska
användargränssnittet.

Communications 20%

2006 års vinnare av
Sweden Technology Fast 50

1

Orexo har bland annat en produkt lanserad på marknaden, tre under klinisk utveckling,
varav en produkt är utlicensierad i USA, Japan och Europa, två projekt inom farmaceutisk
formuleringsfas och ett projekt i ett tidigt utvecklingsstadium. Orexo noterades
på Stockholmsbörsens O-lista i november 2005 och ingick under
året viktiga partnerskapsavtal med globala läkemedelsproducenter. Antalet anställda ökade från 28 till 43 stycken
under 2005.

Vd
Zsolt Lavotha
Tillväxt 2001-2005
4 935%
Segment
Life sciences

2

Vd
Eric Lundquist
Tillväxt 2001-2005
3 157%
Segment
Communications

Orexo är ett läkemedelsföretag i Uppsala som utvecklar nya, patenterade läkemedel
inom områden där det ﬁnns tydliga medicinska behov. Orexos koncept bygger på att
kombinera existerande och väldokumenterade substanser med bolagets egenutvecklade och
patentskyddade teknologiska plattformar för att skapa nya läkemedel. I produktportföljen
ingår bland annat läkemedel till hjälp mot insomningsbesvär, inkontinens och migrän.

Appium AB utvecklar och marknadsför avancerade världsledande mjukvarulösningar för
framtidens mobiltelefonmarknad. Företagets produkter stöder SIP/IMS, Parlay, Parlay X och
OMA för fasta och mobila användare världen över. Appium har varit verksamma på telekommarknaden sedan 1992 och förser marknaden med omfattande lösningar tack vare sina
strategiska samarbeten med ledande telekom- och IT-leverantörer såsom Ericsson, Alcatel,
Lucent, Marconi, HP, Sun med ﬂera.
Företaget har 52 anställda och sitt huvudkontor i Malmö.
För att kunna nå ut globalt har företaget även kontor i
London, Paris, Madrid, Wien, Las Vegas och Singapore.
Appium ägs till 45,6% av Nordic Venture Partners,
22% av InnovationsKapital, 19,7% av
Krzysztof Kimbler och 8% av Innovacom.
Övriga aktier ägs av olika investerare.

3

CC Systems utvecklar och levererar datorbaserade styrsystem för maskiner och fordon som
arbetar i utsatta miljöer. Vid sidan av detta utvecklas och marknadsförs programvara som
stödjer de inbyggda styrsystemen. Företaget är beläget i Alfta, Gävleborgslän och har två
anställda.

4

Coding Technologies tillhandahåller den bästa ljudkomprimeringen för mobil, digital
radio och TV samt Internet. Företagets affärsmodell bygger på licensintäkter avseende
patent men även för mjukvara som licensierats till programproducenter och chip- och
apparattillverkare. För att kunna erbjuda marknaden attraktiva lösningar har Coding
Technologies valt att medverka i licens- och patentpooler där kunderna från en källa får
tillgång till alla patent för valda applikationer.

Vd
Jan Carlsson
Tillväxt 2001-2005
2 888%
Segment
Software

Coding Technologies är beläget i Stockholm och hade omkring 40 anställda under 2005.
Kontor ﬁnns också i Nürnberg, San Francisco och nyligen öppnades kontor i Peking för
att förbättra affärsutvecklingen av bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Vd
Martin Dietz
Tillväxt 2001-2005
2 122%
Segment
Software
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Vd
Roland Bengtsson
Tillväxt 2001-2005
1 738%
Segment
Life sciences

Surgical Science Sweden utvecklar en mjukvara som verktyg för värdering, träning och
certiﬁering av kirurger inom området minimalinvasiv kirurgi. Mjukvaruutvecklingen bygger
på principen att simulera kirurgiska interventioner i realtid i en realistisk miljö. Några av
företagets varumärken är Surgical Science, LapSim, LapSim Basic Skills, LapSim Dissection
och LapSim Gyn.

2006 års vinnare av
Rising Stars

1

Vd
Charlotta Flavin
Tillväxt 2003-2005
1 435%
Segment
Software

TAT The Astonishing Tribe är ett teknik- och
designföretag som grundades år 2002 och beläget
i Malmö. Företaget utvecklar och marknadsför
mjukvara för att öka användarupplevelsen i
mobiltelefoner och företagets kunder ﬁnns
globalt. Verksamhetens fokus ligger på det
graﬁska användargränssnittet. Företagets
huvudprodukt heter Kastor och är en graﬁkoch animationsmjukvara avsedd för att
underlätta och förbättra användargränssnittet i
mobiltelefoner. Utöver detta erbjuder företaget
sina kunder tjänster i form av graﬁsk formgivning,
interaktionsdesign och teknisk integration.
TAT har under år 2005 tecknat ett större
tillverkningsavtal med en stor internationell
mobiltelefontillverkare vilket ökat omsättningen
och nyrekryteringen av personal.
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Loxysoft grundades hösten 2001 av nuvarande VDn Björn Bylander, Martin Lund och
Inesco Holding med syfte att sälja konsulttjänster och utveckla produkter inom nischen
CTI (Computer Telephony Integration). Den huvudsakliga verksamheten bygger på att
utveckla datorbaserade lösningar som effektiviserar företags telefonsystem genom att
integrera dessa med olika datorsystem samt erbjuda konsulttjänster med tyngdpunkt
på CTI.
Loxysoft är idag en av de ledande svenska leverantörerna av callcenterlösningar och
företaget har under 2006 påbörjat lanseringen av sin dialerprodukt i Europa. Företaget
är beläget i Östersund och Bräcke, Jämtlands län.

Vd
Björn Bylander
Tillväxt 2003-2005
1 373%
Segment
Communications

3

PacketFront Sweden grundades år 2001 och är beläget i Stockholm. Företaget är idag
en ledande leverantör inom marknaden för skräddarsydda och intelligenta lösningar för
bredbandsnät. Företagets lösning omfattar ett unikt kontroll- och provisioneringssystem,
specialdesignade serier av bredbandsroutrar samt olika typer av multi-service switchar.
PacketFronts lösning möjliggör operatörsneutrala nät med stöd för multipla tjänster och
konkurrerande tjänsteleverantörer. Huvudkomponenten är systemet BECS, som möjliggör
operatörernas uppbyggnad och hantering av fullt automatiserade bredbandsnät. PacketFront
har idag ett 30-tal kundinstallerade nät i drift där slutanvändarna har ﬂera
olika leverantörer att välja mellan för s k
triple-play tjänster, det vill säga Internet,
telefoni och TV.

Vd
Martin Thunman
Tillväxt 2003-2005
1 172%
Segment
Communications
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Svensk Krisledning i Stockholm bedriver mjukvaruutveckling och försäljning av företagets
mjukvara samt erbjuder konsulttjänster inom krishantering och IT handel. Företaget är
specialiserat i kontinuitetsplanering och krisledning. Varje år anlitas Svensk Krisledning av
närmare 100 organisationer i Sverige vilket enligt företaget troligen gör det till störst i
Sverige inom detta specialiserade område. Företaget är mest känt för sitt
eget utvecklade verktyg, Crisis Commander, som idag
används i Sverige men också i Europa och i USA.
Många av företagets kunder ﬁnns på börslistan men
även många pensions- och försäkringsbolag,
myndigheter och kommuner anlitar företaget.
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Tobii Technology i Stockholm är en drivande marknadsledare inom teknik och lösningar för
beröringsfri blickmätning, så kallad remote eye-tracking. Blickmätning har alltmer ökat i
betydelse för att förstå och analysera mänskliga beteenden. Med blickmätning kan en direkt
och omfattande förståelse för en persons kognitiva processer och visuella reaktioner uppnås.

Vd
Thomas Hagström
Tillväxt 2003-2005
837%
Segment
Software

Blickmätningstekniken gör det bland annat möjligt att kommunicera och samspela med eller
genom en dator enbart med användandet av sina ögon. Tobii technologys kunder återﬁnns
inom psykologisk forskning, framförallt universitet, samt kommersiella kunder inom testning
och utvärdering av olika medier. Merparten av företagets försäljning sker på export till
Europa, USA och Asien.

Vd
Henrik Eskilsson
Tillväxt 2003-2005
760%
Segment
Software

Rankinglista Sweden Technology Fast 50
Sweden Technology Fast 50 är den enda särskilda utmärkelsen för teknologiföretag i Sverige.
Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknologi, från
Internet, datorer och annan datautrustning till Life sciences.

Ranking Företag

VD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zsolt Lavotha
Eric Lundquist
Jan Carlsson
Martin Dietz
Roland Bengtsson
Jesper Linde
Rolf Nord
Fredrik Rosenqvist
Johan Löf
Jan Forssjö
Jan Werne
Claes Persson
Thomas Welander
Jörgen Bertilsson
Göran Minten
Leif Cronvall
Rolf Nilsson
Stefan Nilsson
Erwin Leichtle
Per Skyttvall
Pär Ribbner
Martin Tiveus
Peder Matsgård
Yvonne Mårtensson
Patrik Eriksson
Patrik Philipson
Tomas Mora-Morrison
Fredrik Trägårdh
Bo Hansen

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Orexo AB
Appium AB
CC Systems AB
Coding Technologies AB
Surgical Science Sweden AB
exSitec
iBusiness AB
Diamo AB
RaySearch Laboratories AB
Pricer AB
Tilgin AB
Wellton Way AB
AnoxKaldnes Global AB
Incordia AB
Fackhandelsdata i Stockholm AB
Cervitrol AB
connectBlue AB
C.N.S. Systems AB
SwitchCore AB
Dreampark AB
TiFiC AB
Glocalnet AB
Qbrick AB
CellaVision AB
Intelliplan AB
Symsoft AB
Cambio Healthcare Systems AB
Net Insight AB
Swedish Orphan International
Holding AB
Biotage AB
Time Network Management
i Ängelholm AB
Remotex Technologies AB
Cristie Electronics Nordic AB
Neoventa Medical AB
Clavister AB
Avitec AB
Precise Biometrics AB
Nordnet AB
Norn Integrated Computer Systems AB
Easit AB
Q-Med AB
Soft Design RTS AB
Ascade Holding AB
Mercodia AB
HF SM Power Innovations AB
Emeta Encoders AB
Jeppesen Systems AB
Almaso För Tandvården AB
Patrix AB
Digital Illusions CE AB

Tillväxt
2001-2005
4 935%
3 157%
2 888%
2 122%
1 738%
1 628%
1 149%
1 028%
852%
791%
790%
788%
765%
726%
691%
630%
572%
541%
535%
505%
478%
400%
393%
383%
358%
339%
327%
321%
299%

Segment
Life sciences
Communications
Software
Software
Life sciences
Software
Software
Software
Life sciences
Communications
Communications
Computers & peripherals
Life sciences
Internet
Software
Semiconductors, components & electronics
Communications
Software
Semiconductors, components & electronics
Software
Software
Communications
Communications
Life sciences
Software
Communications
Software
Communications
Life sciences

Torben Jörgensen
Jonas Olsson

296%
292%

Life sciences
Communications

Conny Berghald
Bo Österman
Simon Grant
Peter Johansson
Anders Ericsson
Thomas Marschall
Klas Danielsson
Roger Blidmo
Ola Holm
Bengt Ågerup
Erling Wessberg
Henrik Anderberg
Erling Holmlund
Peter Kvoch
Lars-Göran Åslund
Per Norén
Ellert Marcus Johansson
Carina Roth
Patrick Söderlund

285%
262%
232%
225%
223%
218%
192%
181%
158%
156%
152%
148%
146%
144%
144%
132%
132%
127%
121%

Software
Software
Life sciences
Software
Semiconductors, components & electronics
Semiconductors, components & electronics
Internet
Software
Software
Life sciences
Software
Software
Life sciences
Semiconductors, components & electronics
Semiconductors, components & electronics
Software
Software
Software
Software

Rankinglista Rising Stars
Rising Stars är en objektiv ranking av de 25 snabbast växande teknologiföretagen i Sverige som
haft verksamhet i minst tre år och mindre än fem år. Rankingen inkluderar såväl publika som
privata bolag och omfattar all typ av teknologi från Internet, datorer och annan datautrustning
till Life sciences.
Ranking Företag

VD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Charlotta Falvin
Björn Bylander
Martin Thunman
Thomas Hagström
Henrik Eskilsson
Peter Sjögren
Per Strauss
Mats Lundwall
Niclas Stenberg
Nikolay Suslov
Johan Ulfström
Mikael Karlsson
Jan-Erik Lindroth
Peter Ternström
Åke Lindahl
Jan Brugård
Claes Abrahamsson
Krister Gustavsson
Lars Petterson
Ordf. Anders Holtsberg
Anders Thyberg

22
23
24
25

TAT The Astonishing Tribe AB
Loxysoft AB
PacketFront Sweden AB
Svensk Krisledning AB
Tobii Technology AB
Mobile Arts AB
Admeta AB
Cellartis AB
Cad.esthetics AB
Plasma Surgical Svenska AB
Inabler AB
Touch and Turn Sweden AB
Web Documents System i Dalarna AB
membro AB
Zelmic Technologies AB
MathCore Engineering AB
IML technologies aktiebolag
Electrotech Sweden AB
Trofast Veterinärt IT-stöd AB
Oribi AB
Information- och Mediasystem
Stockholm AB
Mara Systems AB
Beckhoff Automation AB
ElectroTech Kalix AB
Ping Pong AB

Flavio Pescuma
Håkan Brandt
Marie Laestander
Torgil Lenning

Tillväxt
2003-2005

Segment

1 435%
1 373%
1 172%
837%
760%
737%
369%
348%
286%
244%
239%
154%
145%
130%
129%
123%
78%
76%
76%
72%
64%

Software
Communications
Communications
Software
Software
Communications
Software
Life sciences
Life sciences
Life sciences
Communications
Communications
Internet
Internet
Life sciences
Software
Semiconductors, components & electronics
Semiconductors, components & electronics
Software
Software
Software

62%
40%
38%
27%

Semiconductors, components & electronics
Semiconductors, components & electronics
Semiconductors, components & electronics
Internet

Deloittes globala TMT-verksamhet – en överblick
Global närvaro
- Mer än 5 000 delägare och erfarna medarbetare understödda av
tusentals andra medarbetare som fokuserar på TMT-företag
- Verksamhet i 45 länder
- Centra med experter, Centers of Excellence, i våra tre regioner; Americas,
Europe, Middle East och Africa (EMEA) och Asia Paciﬁc
Förmåga att leverera tjänster som bygger på ﬂera kompetenser
- Revision
- Riskhantering
- Skatt
- Strategi och verksamhetsutveckling
- Implementation av IT-system
- Finansiella tjänster/Corporate Finance
- Mergers & Acquisitions
- Sarbanes-Oxley efterlevnad
Viktiga arbetsprinciper
- Ha hög integritet och oberoende
- Unik leverans av tjänster som bygger på ﬂera kompetenser
- Arbeta för ett ökat publikt förtroende
- Fokusera på kreativitet och innovation
- Vara ansedd som bäste arbetsgivaren
Klienter
- Vår globala TMT-verksamhet utför tjänster till nästan 85 procent
av TMT-företagen i Fortune Global 500
- Klienter inom vår globala TMT-verksamhet inkluderar världens ledande
mjukvaruföretag, datortillverkare, mobiloperatör, satelitutsändare,
reklamföretag och halvledarföretag – såväl som globalt ledande företag
inom teknologitjänster, underhållning, informationstjänster,
förlagsverksamhet, tjänsteförmedling (mobilt, fasta linjer, kabel och Internet), samt
tillverkning av telekom- och kringutrustning

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår branschansvarige Tommy Mårtensson
på telefon 08-506 710 00 eller via e-post tommy.maartensson@deloitte.se.

Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 1 000 medarbetare på ett trettiotal orter över
hela landet. Vi är verksamma inom revision, skatt, riskhantering, ﬁnansiell rådgivning, strategisk verksamhetsstyrning,
implementering av affärssystem och outsourcing av ekonomifunktioner. För mer information, besök www.deloitte.se.
Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu.
Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person och varje nationellt bolag är en separat och oberoende juridisk
person inom respektive jurisdiktion.
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