
PRESSMEDDELANDE 17-07-05 08:00  SIMRIS ALG AB (PUBL)  

© SIMRIS ALG AB  �  ALGAE FARMED, GROWN AND HARVESTED IN SWEDEN 
+46(0)414-44 50 50  �  INFO@SIMRISALG.SE  �  WWW.SIMRISALG.SE 
HERRESTADSVÄGEN 24A, 276 50 HAMMENHÖG, SWEDEN 

PRESSMEDDELANDE, HAMMENHÖG DEN 5 JULI 2017  

H&M:S DIGITALA MASTERMIND TILL SIMRIS ALG  
Simris Alg har rekryterat Jordan Nasser, ”H&M:s digital mastermind” enligt Fast Company, till bolagets 
ledningsgrupp. Jordan kommer att ansvara för Simris Algs marknadsföring, med särskilt fokus på utveckling 
av bolagets digitala kanaler och e-handel.  

Simris Alg har nyligen inlett lanseringen av sina uppmärksammade omega-3-tillskott från odlade alger, där 
digitala kanaler har en huvudroll i bolagets internationella försäljningsstrategi. Jordan Nasser är en tung profil 
inom digital marknadsföring från sina fjorton år med H&M, där han byggde upp och arbetade med den 
internationella modekedjans digitala satsningar. Jordan flyttade från New York till huvudkontoret i Stockholm 
2008, där han fram till 2014 arbetade som Global Head of Digital. H&M:s sociala kanaler, appar och 
mobillösningar skapades under hans ledning.  

”Vårt dream team börjar falla på plats nu,” kommenterar Simris Algs grundare och styrelseordförande Fredrika 
Gullfot. ”Vårt huvudfokus rent strategiskt när det gäller försäljning och marknadsföring ligger just på digitala 
kanaler. Här är modebranschen en klar förebild, och Jordans bakgrund är som klippt och skuren för att ta Simris 
ut på den globala marknaden. Det ska bli fantastiskt roligt att få arbeta tillsammans, och vi är lyriska i hela 
teamet.”  

Jordan kommer senast från rollen som Global Director of Brand & Marketing för Looklet, ett B2B-företag inom 
digital bildproduktion till modebranschen med kunder såsom Neiman Marcus, Hudson's Bay, Lord & Taylor och 
Saks Fifth Avenue.  

Jordan tar initialt över rollen som Commercial Director efter Daphne Jaeschke, som går på föräldraledighet i 
höst. Daphne har varit med Simris Alg från starten 2011 och har byggt upp bolagets marknadsföring och 
prisbelönta varumärke. Planen är att Daphne och Jordan kommer arbeta parallellt i olika roller när hon återgår i 
tjänst.  

Simris Alg bearbetar för närvarande utvalda exportmarknader och har nyligen även inlett lanseringen av sina 
omega-3-tillskott i Sverige. Simris® Algae Omega-3 for Mothers som är anpassad för gravida och ammandes 
behov av omega-3 DHA har precis börjat säljas på Apoteket.se. Simris® Algae Omega-3 och Simris® Algae 
Omega-3 for Athletes väntas komma ut i handeln i höst, när produkterna fått godkännande enligt Novel Foods-
förordningen inom EU. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Fredrika Gullfot, styrelseordförande Simris Alg AB  
Tel: 046 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se 

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande 
den 5 juli 2017 kl. 08:00 CET 

OM SIMRIS ALG AB (PUBL) 
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget 
grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-
produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, 
som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från 
odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och 
ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.  


