Press release 2022-10-25

Förändringar i Eniros ledningsgrupp
Eniro Group AB (publ) (”Eniro”) har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i
ledningsgruppen.
Eniro stärker ledningsgruppen genom att Mikael Lindström, i rollen som Vice President Marketing &
Growth, och Charlotte From, i rollen som Vice President People & Culture, från och med den 25
oktober 2022 ingår i ledningsgruppen.
Vidare blir Mattias Hjelm, som tidigare varit tillförordnad CTO och medlem i ledningsgruppen,
permanent medlem i ledningsgruppen i rollen som Vice President Technology.
Avslutningsvis lämnar Johan Malmström, som tidigare varit tillförordnad VP för Business Area
Marketing Partner, ledningsgruppen och går in i en ny roll som Head of Nordic Sales inom
affärsområdet Marketing Partner. I samband med det får Alexander Hannerland, utöver hans
nuvarande roll som COO, rollen Vice President for Business Area Marketing Partner.

För mer information, vänligen kontakta:
Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: hosni.teque-omeirat@eniro.com
Joel Odland, Chief Financial Officer Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)76-000 64 41
E-post: joel.odland@eniro.com
Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att
skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och
medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som
stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens,
automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största
mediekoncernerna i världen.
Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och
Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I
koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt
nummerupplysningstjänster.
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