
Pressmeddelande 
2021-04-26 

Ny VD i Zesec of Sweden AB (publ) 
I samband med att bolaget planerar en notering av aktien, tar delägaren och 
styrelseordförande i prop-techbolaget Zesec, Magnus Gilborne, över som ny vd 
för bolaget. Viktigaste arbetsuppgifterna är att etablera produkten med digitala 
nycklar på marknaden, i Sverige och utomlands. 

Zesec grundades våren 2017 av entreprenörerna Thomas A Rejmell och Björn 
Olsson. Kort därefter anslöt Magnus Gilborne som delägare till Bolaget och har fram 
till nu varit bolagets styrelseordförande. Under de senaste åren är det främst 
Thomas A Rejmell och Magnus Gilborne som aktivt drivit utvecklingen av bolaget. 

- Magnus och jag har arbetat framgångsrikt tillsammans under många år och 
det vill vi fortsätta att göra. Samtidigt är det viktigt att ha rätt man på rätt 
plats och i ärlighetens namn är mina styrkor mer inom affärsutveckling och 
innovation och det är därför jag bedömer att jag gör bäst nytta för Bolaget 
som COO i den fas det befinner sig i nu, säger avgående vd:n Thomas A 
Rejmell. 

Magnus Gilborne har en bakgrund från Försvarsmakten och har sedan slutet på 90-
talet varit VD för flera bolag inom framför allt försvarsindustrin och 
säkerhetsbranschen. Med en gedigen erfarenhet av att driva och utveckla bolag och 
organisationer, från start-up till koncernbolag, ser Magnus fram mot att utveckla 
Zesec till ett lönsamt och växande bolag som med hjälp av sin innovation med 
digitala nycklar gör det möjlig att låsa upp dörren med mobilen - en stor vinst för 
boende, fastighetsägare och inte minst den växande e-handen. 

- Jag har haft förmånen att få arbeta aktivt med Zesec nästan från starten 
och känner bolaget, produkten och medarbetarna väl. När jag fick frågan om 
att ta över stafettpinnen från Thomas var det därför ett enkelt val. 
Prestigelöshet och pragmatism har alltid präglat vårt samarbete och jag ser 
fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans med såväl Thomas som övriga 
medarbetare och gemensamt utveckla bolaget, säger Magnus Gilborne som 
nu tar över uppdraget som VD. 

Zesec har kontor i Göteborg och är idag verksamma på den svenska marknaden men 
med mer högtflygande planer. Under våren planerar bolaget att notera aktien. 

Kontaktuppgifter: 
Thomas A Rejmell, medgrundare och COO  
tr@zesec.com 
+46 (0) 70 27 65 891 
Magnus Gilborne, CEO 
mg@zesec.com 
+46 (0) 70 375 40 74 

Med	Zesec	(lyttar	nycklarna	in	i	mobilen,	vilket	gör	att	du	inte	behöver	vara	fysiskt	på	plats	för	
att	öppna	dörren,	ha	nyckeln	med	dig	eller	släppas	in	av	någon	via	porttelefon.	Med	vår	
plattform	ska	vi	underlätta	för	alla	som	behöver	en	nyckel	till	en	dörr	utan	att	behöva	åka	
omvägar	som	i	sin	tur	leder	till	trängsel	i	tra(iken	och	onödigt	utsläpp	i	städerna.	
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