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Tradedoublers Chief Strategy Officer Andrew Buckman 
lämnar bolaget 
 
 
Tradedoubler har idag undertecknat ett avtal med Chief Strategy Officer Andrew Buckman 
innebärande att Andrew Buckmans anställning upphör den 27 juni, förutsatt att vissa 
administrativa processer i enlighet med fransk arbetsrätt går enligt förväntan. Andrew Buckman 
är arbetsbefriad från idag.  
 
Andrew Buckman tillsattes i januari 2013 i rollen som Chief Operating Officer för Tradedoubler 
och byte roll till Chief Strategy Officer i januari 2014.  
 
–Vi har nu på plats en huvudsakligen ny ledningsgrupp och ser vi inte längre ett behov av en 
Chief Strategy Officer. Därför har vi kommit överens med Andrew om att gå skilda vägar. Jag 
tackar Andrew för hans insatser och önskar honom all lycka i framtiden, säger tillförordnad VD 
Matthias Stadelmeyer. 
 
 
Stockholm 13 maj, 2014 
 
TradeDoubler AB (publ.) 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 
2014 klockan 18.00. 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Matthias Stadelmeyer, tillförordnad VD Tradedoubler 
Tel: +49 (0)89 2158 72 290, Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com  
 
  
 
 
Om Tradedoubler  
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. 
Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell 
strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest 
framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler 
hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 130 000 
publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan 
vidga sina onlineprogram till mobila enheter. 
 
Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem 
till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, 
ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på 
www.tradedoubler.com	  


