
 
 
 
 
 

Pressmeddelande 2016-11-01

ahaWorld: Krister Bergström tillträder formellt som VD från 
1 november
Krister Bergström tillträder från och med dagens datum nu formellt som VD för Aha World AB. 
Överlämningen från avgående Goran Ristic har genomförts sedan datumet då kommunikation om 
Kristers utnämning som VD gjordes. 

”Arbetet med Aha World är lika intressant och spännande som jag trodde. Vi har tecknat ett par nya 
affärsrelationer med NYX Gaming Group och Evolution Gaming som båda ska stärka vårt 
erbjudande och skapa ytterligare kraft i vår tillväxt. Jag fortsätter att blicka framåt mot nya affärer, 
nya vertikaler som t.ex sportbetting och ökade satsningar inom den mobila sektorn, samt med min 
bakgrund från både Boss Media och Nyx även in i teknik och B2B-spåret.”säger Krister Bergström

Under november månad kommer Krister Bergström också medverka på Stora Aktiedagen i 
Göteborg den 14 november och i Stockholm den 28 november.

”Det ska bli kul att få träffa våra aktieägare och våra framtida aktieägare under dessa dagar. Jag 
kommer beskriva lite mer om mina visioner med Aha´s framtid vid dessa tillfällen”säger Krister 
Bergström

För ytterligare information:  
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen
Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och 

grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på 
nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström, VD Aha 

World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, 
e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://

www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.
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