
 

 

 

Sara Kullgren har utsetts till ny chef för Eniros produkt- och tjänsteutveckling och kommer från 

och med tillträdet under sommaren att ingå i Eniros koncernledning. Sara Kullgren kommer 

närmast från Oriflame, där hon varit regionchef för norra Europa och Sverigechef.  

Sara Kullgren har en lång och djup erfarenhet ifrån att ha arbetat i globala konsumentinriktade 

företag med starka varumärken. Hon har arbetat 12 år inom Nokiakoncernen, senast som globalt 

ansvarig för Go-to-Market och affärsutveckling inom mobila livsstilssegmentet och tidigare som 

VD för Nokia Mobile Phones Skandinaviska verksamhet. Innan hon rekryterades till Nokia 

arbetade hon 7 år i Apple-koncernen bland annat som retailchef för konsumentdivisionen i 

Sverige.   

 Jag är glad över att kunna presentera Sara Kullgren som vår nya chef för produkt- och 

tjänsteutveckling säger Johan Lindgren, Koncernchef och VD Eniro. Sara Kullgren har en 

bakgrund från att arbeta i globala, starka och konsumentorienterade varumärken som ligger i 

framkant i att sätta trender och skapa en hög användarnytta. Jag är övertygad om att Saras 

erfarenhet från att med användaren i fokus ta en idé vidare till färdig produkt kommer att tillföra 

mycket i den fas Eniro nu går in i, avslutar Johan Lindgren.  

 

 Det är med glädje jag  tar mig an uppdraget att fortsätta driva den förändringsprocess som 

Eniro befinner sig i. Jag hoppas att min tidigare erfarenhet i snabbrörliga konsumentbranscher 

ska bidra till att ta företaget till nästa steg säger Sara Kullgren. Jag ser stora möjligheter för Eniro 

som Nordens största lokala sökföretag att fortsätta stärka sin ställning med förbättrade och nya 

innovativa produkter och tjänster som varje dag kan möta nya konsumentbehov, avslutar Sara 

Kullgren. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Johan Lindgren, Koncernchef och VD, Tel: +46 8 553 310 01 

Sara Kullgren, Tel: +46 70 540 60 60 

Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com  

 

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument 

och/eller lagen om värdepappersmarknaden. 

 

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett 
enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen 
är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag 
och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer. 

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 
uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i 
Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com  
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