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Fibersystem 

Stefan Dubois från Baker Tilly Stockholm har varit företagets revisor sedan 
starten 2001. Stefan har följt med i företagets utveckling och har en god 
insyn i verksamheten. Tack vare detta var han en stor tillgång när vi 
genomförde en Management Buy Out (MBO) under 2014. Stefan gav goda 
råd i samband med förvärvet. Det jag som VD uppskattar hos Stefan och 
Baker Tilly Stockholm är att de alltid kommer med nya idéer, utför arbetet 
med stor noggrannhet och inte minst att Stefan kan förklara på ett 
pedagogiskt sätt så att jag förstår. Stefan har en förmåga att se helheten 
och förklara hur vi kan hantera affärsförändringar. För mig är det oerhört 
viktigt att kunna lita på en revisor och att han inger förtroende, är väl 
förberedd och lugn i alla situationer. Stefan är just sådan. För Dig som 
letar efter just dessa egenskaper hos en revisor kan jag rekommendera att 
kontakta Stefan på Baker Tilly Stockholm och Ja, jag tänker behålla 
honom. 

Elise Nielsen 
CEO Fibersystem 

Om Fibersystem 

Fibersystem är ett svenskt innovationsföretag som knyter samman 
informationssäkerhet med fysisk säkerhet. Företaget utvecklar säkra IT-
produkter baserat på fiberoptisk kommunikation, för användare inom 
infrastruktur, medicin, säkerhet och industri.  

www.fibersystem.se  

 

Peter Sotare 

Vi är ett företag som hela tiden vill ligga i framkant av utvecklingen. Vår 
bransch har gått från att tidigare nästan endast ha varit inriktat på sotning 
till att idag mer fokusera på en större helhet i form av inomhusklimat. För 
att vara innovativ i verksamheten krävs det att vi har både personal och 
andra resurser som hjälper oss i detta. Fredrik From från Baker Tilly 
Stockholm har varit med oss sedan 80-talet och det är mycket tack vare 
Fredrik som vi är det företag vi är idag.  Vårt samarbete fungerar suveränt 
där jag alltid får tydliga och raka svar. Har inte Fredrik svar direkt så ser 
han till att återkomma. Det är lätt att arbeta med honom och även hans 
kollegor, som exempelvis Lisa, är otroligt duktiga. Det är en revisionsbyrå 
som passar oss perfekt då de är lagom stora och utan byråkrati.  Är du 
som företagare ute efter stöd där du får snabb och professionell hjälp utan 
långa kommunikationsvägar så kan jag starkt rekommendera Fredrik och 
Lisa på Baker Tilly Stockholm. 
 
Peter Schelin-Andersson 
VD och ägare 

Om Peter Sotare 

Peter Sotare är den nya tidens sotare. Sotning och ventilation går hand i 
hand och vi är din långsiktiga partner i ventilationsfrågor för ett friskt 
inomhusklimat.  

www.petersotare.se 

http://www.fibersystem.se/


 

Kopal 

Mikael Jennel har varit företagets ekonomiske  rådgivare i 25 år. Han 
började som revisorsassisten till att numera vara företagets revisor. Det 
som gjort att Mikael från Baker Tilly Stockholm har stannat som vår 
rådgivare beror på att han inte bara tittar på siffrorna utan också är ett 
utmärkt bollplank. Han deltar på våra styrelsemöten där han ofta kommer 
med idéer och förslag. Hans intention är att det ska gå bra för oss och det 
visar han genom att ge proaktiv, bra och snabb hjälp. Han är ärlig kring 
vad han tycker och tänker. Den enda förbättringspotentialen hos Mikael är 
att han fortfarande är Djurgårdare……. Vill du ha en engagerad, pålitlig 
och kunnig revisor som också pushar dig framåt, ja då bör du kontakta 
Mikael Jennel på Baker Tilly Stockholm. 
 
Elisabet Hermansson 
Ek chef och delägare 

Om Kopal 

Kopal är experten på stora kök och målet är att alltid lämna en nöjd och 
glad kund, oavsett om det gäller en ugn eller ett helt kök. Detta har medfört 
att merparten av kunderna är återkommande. 
Kopal har under våra 50 år i branschen byggt upp en serviceorganisation 
som täcker större delen av Sverige. Som kund till oss har du alltid 
möjlighet att skriva serviceavtal. Våra kunder är kommuner och landsting, 
hotell-, restauranger och caféer, och alla övriga som behöver ett kök.  

www.kopal.se 

 

Tre E Elteknik 

Fredrik From på Baker Tilly Stockholm är vår revisor sedan sex år tillbaka, 
på rekommendation av företagets tidigare revisor. Samarbetet med Fredrik 
fungerar jättebra. Fredrik tar inte bara hand om räkenskaperna utan han är 
också mitt bollplank och rådgivare när det gäller vilken väg vi som företag 
ska gå. Jag vill att det ska fungera på ett enkelt sätt så att jag slipper lägga 
så mycket energi på det. Han är öppen, engagerad och har förståelse för 
hur en företagare har det. Jag skulle inte vilja byta, utan så länge Fredrik 
håller på med det han gör så stannar jag hos honom. 
 
Ulf Beckman 
VD Tre Elteknik AB 

Om Tre E Elteknik 

Tre Elteknik utför el- tele & datanätsinstallationer där vi genom åren byggt 
upp en solid bas inom tre områden, entreprenader, service och 
tekniklösningar för hem och fastightsautomation.  

www.tre-e.se 

 

Beweholt Reklam AB 

När vi bestämde oss för att ta över Beweholt Reklam AB efter att ha varit 
anställda i många år kände vi behov av att hitta en revisor som kunde vara 
vår partner i ekonomiska frågor gällande förvärvet, då vi själva saknade 
den kompetensen. 

Tack vare goda kontakter hittade vi Mikael Jennel på Baker Tilly 
Stockholm. Han passade precis in på den profil vi sökte. Vi ville ha en 
samarbetspartner som kunde ta hand om hela ekonomin från löpande 
bokföring, löner till revision. Mikael och Baker Tilly Stockholm kunde 
erbjuda detta och har sedan dess hjälpt och stöttat oss. Detta har lett till att 
vi slipper fundera så mycket på det ekonomiska. Vi kan med gott samvete 
fokusera på att hjälpa våra kunder och ge dom den service de vill ha. Det 
är enkelt att arbeta med Mikael. Vi får svar på de frågor vi har, de är lätta 



att få tag på och ger oss konkreta råd i olika frågeställningar. Kvalitet, 
personlighet och gemensamma intressen är en anledning till varför det 
fungerar så bra mellan oss. 

Som ganska nya företagare kan vi bara säga att om ni funderar på att 
överta, köpa eller starta ett företag, vänd dig till Mikael Jennel på Baker 
Tilly Stockholm så att du gör rätt saker från början. Det har varit och är 
lönsamt för oss! 
 
Johan Klaréus                       Fredrik Frelie 
Delägare                              Delägare 

Om Beweholt 

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder med layout, produktion och 
montering till högsta möjliga kvalitet med korta leveranstider. Med vår 
långa erfarenhet och unika kunskaper, är vi väl förberedda för de höga 
krav våra kunder ställer. Vår moderna och specialanpassade maskinpark 
tillåter oss att anta de utmaningar vår bransch ställs inför.  

www.beweholtreklam.se 

  

 


