
Spiffbet anställer Henrik Svensson som ny VD
Spiffbet har anställt Henrik Svensson som VD. Henrik tillträder den 1 februari 2018. Nuvarande VD, Lennart Gillberg fortsätter som
styrelseledamot och kommer att arbeta framöver i bolaget på heltid med den fortsatta expansionen framför allt med fortsatt försäljning.

De senaste nio åren har Henrik arbetat på olika roller inom finanssektorn, bland annat som chef för business control och rapportering på
Svensk Exportkredit samt specialist inom omstrukturering och kreditåtervinning inom Swedbank. Tidigare har Henrik arbetat inom corporate
finance med fokus på teknik och media, bland annat på KPMG och Hagströmer & Qviberg. Henrik har under sin karriär skaffat sig en bred och
gedigen erfarenhet av affärer, att skapa leveransfokuserade team samt att starta verksamheter inom teknik och media. Henrik har också lång
erfarenhet av att skapa effektiva strukturer och driva förändring samt att arbeta i verksamheter med internationell prägel och komplexa
affärsprocesser. Henrik är utbildad civilekonom från Handelshögskolan och jur.kand. från Stockholms universitet.

Vi välkomnar Henrik att ta sig an den nya strategi som mejslats fram sedan jag tillträdde som tf VD förra året, säger Lennart Gillberg. Jag har
arbetat intensivt för att stöpa om Spiffbet till en renodlad spelleverantör. Nu känns det bra att lämna över stafettpinnen, och kunna fokusera på
marknad och försäljning. Henrik har rätt kompetens för att ta Spiffbet till nästa nivå och jag ser fram mot att arbeta tillsammans med honom.

Jag ser verkligen fram emot den utmaning som det är att ta sig an VD-rollen i Spiffbet, ett bolag som jag tror ligger i startgroparna för en lång
tillväxtresa, säger Henrik Svensson. Min förhoppning är att kunna kanalisera den energi och det engagemang som finns hos anställda, kunder
och leverantörer så att tillväxten materialiseras i både intäkter, lönsamhet och en stark organisation för framtiden.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 klockan 10:00 CET.

För ytterligare information:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot, tel: 076-010 17 61, lennart.gillberg@spiffbet.com

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen
erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan
skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en
egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och
SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien. 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.


