
Det åländska spelbolaget Paf och VD Anders Ingves går skilda
vägar
Styrelsen på det internationella spelbolaget Paf, som är licensierat och ägs av Ålands landskapsregering, har beslutat sig för att säga upp
bolagets VD Anders Ingves. Pafs ekonomidirektör Johan Rothberg kliver in som tillförordnad VD tills ny VD har rekryterats. Anledningen till
beslutet är att Pafs styrelse och Anders Ingves har olika syn på hur en fortsatt och framtida internationell tillväxt ska skapas.

"Anders Ingves har gjort mycket gott och tagit Paf ett stort steg framåt. Men utmaningen kvarstår att fortsätta växa på den internationella marknaden och vi
anser att Paf behöver en annan typ av ledare för det arbetet", säger Pafs styrelseordförande Jarl Danielsson.

Styrelsen är övertygad om att Paf kommer fortsätta arbetet med att driva bolagets processer, internationella tillväxtplaner och verksamhet framåt. Styrelsen
är också av åsikten att Pafs koncernledning och övriga anställda besitter kompetensen och kunskapen för att fortsätta arbetet med att få Paf att växa.

Pafs styrelseordförande Jarl Danielsson och vice ordförande Torbjörn Eliasson kommenterade beslutet om att säga upp Anders Ingves på en presskonferens
som gick av stapeln idag den 28 januari på Hotell Arkipelag i Mariehamn på Åland klockan 16.00 (finländsk tid).

Om Paf

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa en vinst att dela ut till samhällsnyttiga ändamål. Det uppdraget är fortfarande vår främsta
anledning till att vi finns till. I dag är Paf.com en internationell speloperatör med fler än 150 spel på internet. Vi bedriver också en omfattande fysisk
spelverksamhet med omkring 1 300 spelautomater och 40 spelbord ombord på fartyg på Östersjön, i Paf Casino på Åland och Casino Sunborn i Gibraltar.
Vi erbjuder spel i en säker och socialt ansvarsfull miljö för att ge våra kunder glädje och underhållning. Under 2014 hade Paf-koncernen en omsättning på
98,1 miljoner euro med en vinst på 17,2 miljoner euro. Bidraget till samhällsnyttiga ändamål var 21 miljoner euro. Paf-koncernen har närmare 400 anställda
och kontor i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn, Madrid och Milano. Paf är licensierade och kontrollerade av den lokala åländska regeringen. Mer
information finns på www.paf.com.
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