Nya styrelseledamöter i SpiffX AB
Vid SpiffX:s årsstämma som avhölls i dag valdes en ny styrelse. Stämman återvalde Peter Liljestrand och Lennart Gillberg och nyvalde tre
personer.
Nya i styrelsen är bolagets VD, Tobias Fagerlund, AJ Thompson och Jacob Dalborg.
AJ Thompson, som bor på Malta, har varit verksam i ledande positioner inom den internationella spelindustrin mer än 20 år. AJ har varit CTO
på Expekt, Pinnacle sports och Bodog och var tills helt nyligen CEO för B3W Group på Malta.
Jacob Dalborg är VD för Bonnier Books AB i vilket bland annat Adlibris i Norden och Pocketshop ingår. Jacob har varit inom Bonnierkoncernen sedan 2002, är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och har en gedigen erfarenhet inom Corporate Finance. Jacob sitter
bl.a. i styrelsen för Öhman J:R AB.
”Det är fantastiskt glädjande för SpiffX att vi lyckats knyta så namnkunniga och kompetenta nya styrelseledamöter till oss. Thompson och
Dalborg tillför gedigna och dokumenterade kunskaper och erfarenheter som vi kommer att ha mycket glädje av. Vi hälsar dem hjärtligt
välkomna” säger Peter Liljestrand som också utsågs till ny styrelseordförande av stämman.
Avgående styrelseordförande Rickard Wilton avböjde omval på grund av nya andra engagemang och tidsbrist och avgående
styrelseledamöterna Martin Fransson och Daniel Svensson är båda medgrundare av bolaget och har valt att fokusera fullt ut på
produktutveckling och den dagliga operativa verksamheten i SpiffX .
För ytterligare information se www.spiffx.se
Kontaktperson:
VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com
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.

