
Christer Fahlstedt Pafin uusi toimitusjohtaja
Ahvenanmaalaisen peliyhtiö Pafin hallitus on nimittänyt Christer Fahlstedtin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi.

Fahlstedtilla on vankka työkokemus pelialalta ja hän siirtyy Pafille ruotsalaisen vedonlyöntipalveluja ja peliohjelmistoja tuottavan Betting Promotion Sweden
AB -yrityksen toimitusjohtajan paikalta. Sitä ennen hän oli toimitusjohtajana Tain-yrityksessä, joka tuottaa teknisiä alustoja vedonlyöntisivustoille.
Fahlstedt, jolla on kokemusta myös yrityskonsultoinnista, on toiminut verkkopelialalla viimeisten 12 vuoden ajan. Fahlstedtilla on kokemusta johtavassa
asemassa toimimisesta niin yrityskaupan (Business to business) kuin vähittäiskaupan (Business to consumer) aloilta.

Christer Fahlstedt on innoissaan uudesta roolistaan yhteiskunnan omistuksessa olevan yhtiön johtajana.

“Paf on vahva ja monella tavoin ainutlaatuinen yhtiö, jolla on uskomattoman paljon mahdollisuuksia. Yksi vahvuuksista on, että Paf on menestynyt niin
verkossa kuin verkon ulkopuolella. Kaikkien kanavien hiljalleen tapahtuva yhteensulautuminen tulee olemaan yhtiölle iso voimavara. Haluan keskittää
toiminnan niihin alueisiin, jotka ovat yhtiölle tärkeimpiä ja keskitymme ensisijaisesti pelaajiemme käyttökokemukseen”, sanoo Christer Fahlstedt.

Pafin tehtävä varojen tuottajana hyviin tarkoituksiin oli Fahlstedtille tärkeää hänen päättäessään ottaa toimitusjohtajan tehtävä vastaan. Pafin koko voitto
ohjataan yhteiskuntaa hyödyttäviin tarkoituksiin ja vuotuinen summa on ollut noin 20 miljoonaa euroa viime vuosina.

Pafin entinen toimitusjohtaja Anders Ingves erotettiin tehtävästään tämän vuoden tammikuussa. Syy erottamiseen oli yhtiön hallituksen näkemys siitä, että
Paf tarvitsee toisen tyyppisen johtajan pystyäkseen kasvamaan kansainvälisillä markkinoilla. Siitä lähtien Pafin hallitus on etsinyt sopivaa henkilöä
yhteistyössä suorahakupalveluja tuottavan MPS Executive Search -yrityksen kanssa.

“Rekrytointiprosessi auttoi meitä löytämään hyviä ehdokkaita, mutta koko hallitus on yhtä mieltä siitä, että Christer Fahlstedt on tehtävään parhaiten
soveltuva henkilö”, sanoo Pafin hallituksen puheenjohtaja Jarl Danielsson.

Christer Fahlstedt on 40-vuotias ja asuu Tukholmassa vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Hän aloittaa tehtävässään Pafin toimitusjohtajana 1.6.2016
yhtiön pääkonttorissa Maarianhaminassa.

Rekrytointiprosessin aikana Pafin talousjohtaja Johan Rothberg on toiminut väliaikaisena toimitusjohtajana.
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Tietoa Pafista

Paf perustettiin Ahvenanmaalla vuonna 1966. Sen tärkein tehtävä oli tuottaa varoja jaettavaksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tämä tehtävä on edelleenkin
tärkein syy yhtiön olemassaoloon. Nykyään Paf.com on kansainvälinen pelioperaattori, jolla on yli 200 peliautomaatti-, kasino-, pokeri-, vedonlyönti-, bingo-
ja arpapeliä netissä. Myös Pafin fyysinen pelitoiminta on laajaa: Itämerellä liikennöivillä laivoilla, Paf Casinolla Ahvenanmaalla ja Gibraltarin Casino Sunborn
-kasinolla on yhteensä noin 1500 peliautomaattia ja 55 pelipöytää. Paf tarjoaa turvallisen ja vastuullisen ympäristön pelaamiselle tuottaen asiakkailleen iloa
ja ajanvietettä. Vuonna 2015 Paf-konsernin liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa, josta voittoa oli 22,7 miljoonaa euroa. Yleishyödyllisiä hankkeita tuettiin 20
miljoonalla eurolla. Paf-konsernilla on lähes 400 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Asiakkaita yhtiöllä on muun muassa
Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Paf toimii Ahvenanmaan maakuntahallituksen luvalla ja sen valvonnan alaisena. Lisätietoa on
saatavilla osoitteessa www.paf.com.


