Kommuniké från extra bolagsstämma i Wifog Holding AB
Fredrik Crafoord väljs till ny ordförande samt nyval av Jonas Litborn som ledamot
Den extra bolagsstämman som hölls under måndagen 5 augusti 2019 beslutade att Fredrik
Crafoord till styrelsens ordförande. Fredrik är sedan 2017 ledamot i bolaget. Stämman valde
även in Jonas Litborn som ny ledamot för att ersätta Mikael König som valt att lämna
styrelsen.
Samtliga beslut var enhälliga.
Bakgrund Jonas Litborn
Jonas Litborn, född 1978, Jonas har under sin karriär jobbat med affärsutveckling på flera
företag inom olika sektorer såsom Neonode Inc., Mavshack AB och Ironroad AB. Jonas har
en bred erfarenhet inom ledarskap och organisationsutveckling. Hans expertis inom
affärsutveckling och internationella affärer tillför Bolaget ett brett kontaktnät i Sverige och
Sydostasien. Jonas har en Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.
Bland Jonas nuvarande uppdrag finns VD för Splitex AB samt ordförande för Mavshack AB,
Transiro Int AB. Jonas är även tillförordnad VD på Brandbee AB till och med 25 september
2019.
Fullständig bakgrund på Jonas finns att tillgå på bolagets hemsida.
Jonas är oberoende bolagets större aktieägare.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Litborn, Tf. VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com
Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter
online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en
lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala
lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför
Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för 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 http://www.mangold.se .

