
Tillförordnad CFO Christer Johansson utsedd till ny CFO för Hoist
Finance
Från och med idag har Hoist Finance utsett Christer Johansson till ny CFO.

Christer har arbetat på Hoist Finance sedan 2014 och innehaft positionerna som chef för Business Control och chef för Group Finance.
Sedan slutet av mars 2018 har han tjänstgjort som tillförordnad CFO.

– Jag är väldigt nöjd över att tillkännage att Christer Johansson har accepterat tjänsten som vår nya CFO. Vi har genomgått en gedigen
rekryteringsprocess och är glada över att vi har hittat den bästa kandidaten internt. Christer besitter djup expertis om vår bransch och har de
rätta professionella och personliga egenskaperna för att bidra till Hoist Finance utveckling när vi nu tar nästa steg på vägen mot högre tillväxt
och ökad operationell effektivitet, säger Klaus-Anders Nysteen, VD för Hoist Finance.

Christer Johansson har både djup och bred erfarenhet av banksektorn från tjänster inom affärsutveckling, rådgivning och front office
management på SEB. Han har också erfarenhet av strategisk planering och affärsutveckling från sin roll som managementkonsult på
McKinsey & Company.

– Jag är väldigt glad att ta mig an utmaningen som CFO på Hoist Finance. Efter snart fyra år på Hoist Finance så kan jag bolaget väl och
känner ett starkt engagemang för vårt uppdrag. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med finansavdelningen och hela ledningsgruppen
för att verkställa vår strategi och vision, säger Christer Johansson, CFO på Hoist Finance.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med
förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom
respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com


