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Förändringar i Wifogs ledningsgrupp  

Wifogs  stuvar om i ledningsgruppen. VD Peter Håkansson, tar över det direkta ansvaret för bolagets försäljnings- och 

marknadsorganisation och försäljningschef Carl Henric Holmberg lämnar därmed bolaget och ledningsgruppen.  

- Vi tackar Carl Henric som under sin korta tid i bolaget hunnit bidra med kultur, engagemang, strategiska dimensioner 

och analys, säger Wifogs VD, Peter Håkansson. Samtidigt är det min övertygelse att vi i vår expansiva fas behöver en 

liten och tajt ledningsgrupp och fler operativa specialister. Färre hövdingar och fler indianer för ökad kostnadskontroll 

och maximal tillväxt, kan man säga.  

Ledningsgruppen består förutom av VD Peter Håkansson även av Finanschef Jesper Henrysson och Oprerativ Chef Ali 

Saghai. 

Wifog kommer inom kort att anställa en digital marketing manager som ska förstärka såväl kundkommunikation som 

nykundsrekrytering. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ) 

E-post: ir@wifog.com 

Hemsida: http://investor.wifog.com. 

 

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2016 kl 08:00. 

Kort information om Wifog Holding AB (publ) 

Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade 

målgrupper. Wifog är en bonustjänst där du sänker din mobilkostnad och blir belönad för saker du ändå gör online. 

Tjänsten erbjuder dig online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda 

för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din 

personlighet och dina behov när du shoppar online. 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, 

www.mangold.se. 
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