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Dean Tosic blir ny vd för JonDeTech Sensors  
 

Styrelsen i JonDeTech har idag utsett Dean Tosic till ny verkställande direktör med tillträde under 
senhösten 2021. Tosic efterträder tillförordnade vd Leif Borg som kommer att återgå till rollen som 
COO när tillträdet sker. 

Dean Tosic är idag vd för Tritech Technology AB, ett dotterbolag till börsnoterade Prevas. Tosic har 
mer än 20 års erfarenhet från ledande roller inom tech-relaterade verksamheter, bland annat från 
Ericsson och Capgemini. 

 

- Nu när JonDeTech tar stora kliv mot en mer marknadsfokuserad fas är vi väldigt glada över att Dean 
tackade ja till att ta över som vd. Under hans ledarskap kommer bolaget att accelerera affären, inte 
minst genom att upprätta nya internationella kundkontakter. Hans långa erfarenhet inom tech och 
internationell försäljning kommer även att tillföra andra viktiga kompetenser för den framtida 
utvecklingen. Jag vill passa på att tacka Leif Borg för det arbete han har bidraget med genom att axla 
rollen som tillförordnad vd under en längre tid och vi är glada för att han fortsätter som COO, säger 
Erik Hallberg, Styrelseordförande JonDeTech. 

 

Innan arbetet på Tritech har Dean Tosic haft ledande roller på bland annat Altran Scandinavia, 
Capgemini, Climeon samt i olika positioner hos Ericsson. 

 

- Jag är oerhört stolt över möjligheten att som vd få bidra med min erfarenhet till ett unikt företag 
som har en produkt som jag tror kommer bli världsledande. Det ska bli otroligt roligt att få lära känna 
hela teamet och att tillsammans få vara med att ta oss an alla de möjligheter som ligger framför oss, 
säger Dean Tosic, tillträdande vd JonDeTech. 

 

För mer information, kontakta: 

Dean Tosic, tillträdande vd JonDeTech, tel: +46 70 519 19 87 
Erik Hallberg, Styrelseordförande JonDeTech, tel: +46 70 658 16 16, mejl: erha01@hotmail.com 
 
 
Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 3 september 2021 kl. 08.30. 

 



 
 
Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. 
Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga 
volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och 
mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified 
Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-
sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s. 


