
Toadman Interactive anställer Birgitta Lönnberg som ekonomichef
Toadman Interactive AB (publ) meddelar att Birgitta Lönnberg idag har anställts i bolaget som ekonomichef på koncernnivå.

Birgitta Lönnberg har över 30 års erfarenhet med att ta fram ekonomiskt underlag och leda ekonomifunktioner. Bland annat har hon varit
redovisningsansvarig på Duni AB i 5,5 år, ett bolag med 7 miljarder kronor i omsättning och 7 legala enheter. Senast kommer Birgitta från det noterade
bolaget Orasolv AB där hon var CFO och ledde arbetet med att implementera IFRS. Orasolv blev tidigare i år blev uppköpt av brittiska ME Dental. På
Toadman kommer Birgitta bl.a. att leda arbetet med att konsolidera bolagets 3 nya legala enheter i Tyskland, Ryssland och Norge, samt bidra med att
utveckla bolagets interna och externa ekonomiska rapporteringsarbete.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

- ”När Toadman noterades i december 2017 var vi 25 anställda med endast verksamhet i Sverige. Idag, cirka 9 månader senare, är Toadman över 80
anställda med 3 dotterbolag i Tyskland, Ryssland och Norge. Det ställer helt andra krav på vår kompetens när det gäller ekonomisk rapportering. Därför är
det mycket glädjande att varmt välkomna Birgitta till Toadman-familjen, som tar med sig en lång och gedigen erfarenhet inom ekonomisk rapportering, både
från noterad och icke-noterad miljö. En erfarenhet som vi tror kan bidra till vårt bolag och som är nödvändig när vi nu tar Toadman till nästa nivå.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen
av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till
mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av
betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.


