
  
  

 

 

 

Pressmeddelande     14 december 2016 

 

True Heading AB (publ) anlitar KSSS fd. 

klubbdirektör Johan Hedberg för att 

utveckla USA verksamheten. 
 
True Heading har beslutat att anlita KSSS före detta klubb-

direktör Johan Hedberg för att utveckla våran verksamhet i USA 
med målsättning att inom 6 månader nå över 100 000 nya 

användare på den amerikanska marknaden.  
 

True Heading kommer att från februari 2017 anlita Johan Hedberg som 
ansvarig för att utveckla vår verksamhet i USA. Johan kommer närmast 

från rollen som klubbdirektör för KSSS där han framgångsrikt utvecklat 

KSSS verksamhet inom flera områden men också skapat ett starkt 
internationellt nätverk inom båtnäringen. Johan har sedan innan ett 

bevisat trackrecord inom entreprenörskap och företagsamhet bl.a. som 
VD för Nordic Kitchen Group, Harvest sportswear, Eurobrand och 

Interactive Performance. Bland erfarenheterna ligger också ett antal 
startup som Johan framgångsrikt varit med och byggt upp. Utbildad är 

Johan vid Stockholms Universitet med en dubbel examen i 
marknadsföring och ekonomi. Utöver detta har Johan en framgångsrikt 

egen karriär som seglare på elitnivå och som coach för australiensiska 
laget vid OS 1986.  

 
”Vi ser fram emot att få med någon med så stor erfarenhet och med ett 

etablerat nätverk i USA som Johan har, i vårat lag”, säger Anders 
Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB.  

 
För ytterligare information: 
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se 
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910 
 
 
True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.  
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification 
System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk 
navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar 
och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en 
naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om 
olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad 
navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.  
 
 

För mer information se www.trueheading.se, www.seapilot.com  & www.point65.com  

http://www.trueheading.se/
http://www.seapilot.com/
http://www.point65.com/

