
   

 

Stockholm tisdag den 20 september 2022  

Brilliant Future AB (Publ): Mattias Palmaer blir CFO på Brilliant 
Future  

Brilliant Future är ett svenskt SaaS-företag som levererar kund- och 
medarbetarundersökningar. Företagets vision är att hjälpa organisationer världen 
över att frigöra potentialen i människor. Nu tar de nästa steg i sin resa och stärker 
företaget och ledningsgruppen genom att rekrytera Mattias Palmaer till rollen som 
CFO. 

Mattias har flerårig erfarenhet som CFO från olika branscher såsom Bränslecell, MedTech 
(Saas) och teknikkonsult. Närmast kommer han från rollen som CFO på det börsnoterade 
bolaget myFC Holding AB och han har tidigare bland annat arbetat i liknande roller på 
företag som Health Solutions och EFKAB. Mattias kommer att ingå i Brilliant Futures 
ledningsgrupp och tillträder sin roll den 1 oktober 2022 samt ersätter därmed Joakim 
Lundberg som sedan juni 2021 haft rollen som CFO. 

- Vi är fantastiskt glada över att välkomna Mattias till oss på Brilliant Future. Mattias kommer, 

med sin erfarenhet av att både arbeta i en börsnoterad miljö samt med 

abonnemangsbaserade affärsmodeller, kunna bidra starkt till företagets fortsatta utveckling 

av vår affär. En strategisk viktig rekrytering för vår tillväxtresa, säger Ulrika Jonsson, vd på 

Brilliant Future.  

På Brilliant Future kommer Mattias ha ett helhetsansvar för ekonomifunktionen på bolaget 

samt säkerställa att den finansiella rapporteringen för bolaget sköts på ett 

tillfredsställande sätt till börsen, styrelsen och ledningen.  

 

- Brilliant Futures erbjudande binder ihop teknik och människor med en vision som är 

skapt utifrån ett ökat affärsvärde hos sina kunder, vilket jag tycker är en mycket intressant 

knutpunkt. Bolaget kombinerar detta med att ha en stark kultur med ett högt engagemang 

i organisationen, vilket väckte mitt intresse. Det finns en god framtidspotential för bolaget 

och jag ser fram emot att få vara en del av Brilliant Futures framtid, säger Mattias 

Palmaer.   

För ytterligare information kontakta:  
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future 
ulrika.jonsson@brilliantfuture.se / +46 (0) 73 – 408 27 05 

Vid intresse av intervju, kontakta:  
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future  
alexandra@aderstennorlin.com / +46 (0) 70 - 771 51 65  

Rådgivare  
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. 

Om Brilliant Future 
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och 
medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med 
agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper 
organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på 
Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se  
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