Lennart Gillberg blir tf. VD i SpiffX AB
Lennart Gillberg har utsetts till tf. VD i SpiffX AB och kommer från idag att leda bolagets operativa arbete.
Styrelsen i SpiffX AB har utsett Lennart Gillberg till tf. VD. Lennart som är medgrundare och styrelseledamot i bolaget har de senaste åren
varit ansvarig för SpiffX:s marknads- och försäljningsarbete och har en gedigen erfarenhet och kompetens inom ledarskap, marknadsföring
och försäljning. Lennart har ett stort nätverk inom spelindustrin och arbetar sedan en längre tid intensivt med kommercialiseringen av SpiffX:s
produkter.
- Lennart har engagemanget och kunskpen för att skapa energi och kraft kring de utmaningar vi står inför. Vi ser det som en konstruktiv och
bra kortsiktig lösning vilken ger oss möjlighet att fullfölja processen kring vårt framtida ledarskap och att omedelbart och koncentrerat fokusera
på intäktsdrivande verksamhet i närtid, säger Peter Liljestrand, styrelseordförande i SpiffX AB.
I samband med bolagest delårsrapport avseende årets första kvartal den 18 maj i år meddelade Tobias Fagerlund att han under hösten
kommer att lämna sitt arbete som VD i bolaget. Tobias kommer att fortsätta sitt engagemang och arbete för SpiffX i sin roll som
styrelseledamot och genom att även fortsättningsvis, parallellt med Lennart, stötta SpiffX:s legala och administrativa funktioner.
För ytterligare information se www.spiffx.se
Kontaktperson:
Tillförordnad VD och styrelseledamot, Lennart Gillberg, 076-010 17 61, lennart@spiffx.com
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017. kl. 08:30 CET.
SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för
handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför
konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med
licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North
och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

