
Sebastian Toro 

 

Sebastian Toro är (snart) 40 år och är född och uppvuxen i Örebro. Sebastian lämnade Örebro för 

studier 2004 och flyttade efter fullgjorda studier till Stockholm där han bott sedan 2010 förutom en 

period på två år som spenderades i Chicago. Sedan sommaren 2021 är han återigen bosatt i Örebro 

med sin familj. Sebastian och hans familj flyttar snart in i deras nya hus i Almby. 

 

Sebastian har sedan barndomen haft ett brett idrottsintresse men alltid med fotbollen som central 

punkt. Han har själv spelat i några olika klubbar. Utöver fotbollen spelade han även bandy i ÖSK samt 

Tennis i Lillån. Idag är Sebastian tränare för sonens fotbollslag, såklart i ÖSK Ungdom samt spelar 

korpfotboll.  

 

Sebastian är en erfaren IT-entreprenör med flertalet framgångsrika bolag bakom sig både lokalt i 

Sverige men även internationellt. Sedan hans senaste bolag, AKOA, såldes under 2020 har han varit 

en aktiv investerare och rådgivare till AI start-ups i Norden och USA. Sedan januari 2021 är han även 

Nordisk chef för AI och Automation på Cognizant, ett globalt IT konsultföretag med drygt 350 000 

anställda och huvudkontor i New Jersey.  

Sebastian har en bred erfarenhet av styrelsearbete både i Sverige och globalt och har genom åren 

varit både styrelseordförande och styrelseledamot i flera organisationer samt innehaft offentliga 

förtroendeuppdrag. 

Sebastian har ett starkt ÖSK-hjärta och drog igång det första supporternätverket i Stockholm för elva 

år sedan (”ÖSK:are i Stockholm”) samt har genom åren drivit och sponsrat ett flertal supporterresor 

och andra supporterdrivna event. Han har genom åren också varit en frekvent besökare av bortastå 

när ÖSK besökt något av Stockholmslagen samt sedan hemflytten till Örebro spenderat 

hemmamatcherna på Behrn Arena. 

Till sin roll i ÖSK:s styrelse hoppas han kunna bidra med ett internationellt kontaktnät och influenser, 

sin förmåga att bygga och utveckla organisationer och sin entreprenörsanda i att se och utveckla nya 

möjligheter. 


