
Ny vd för Kokaihop Media AB
Viveca Järhult har rekryterats som vd för Kokaihop Media AB. Hon blir ansvarig för att utveckla företaget till det ledande digitala mediet inom
mat och dryck. Viveca har en bakgrund som marknads- och försäljningschef på Pepper & Onion AB. Där utvecklade och drev hon bland annat
den prisbelönta appen Kokbokshyllan.

– Jag är mycket glad över att vi har knutit Viveca till oss. Hennes erfarenhet och drivkraft säkerställer att Kokaihop Media förblir nyskapande
och utvecklas snabbare än marknaden, säger ordförande Anders Jacobsson.

Viveca påbörjade sin anställning i mitten av augusti.

– Vi har höga ambitioner med Kokaihop. Jag ser fram emot att kunna presentera en ännu bättre tjänst för våra 700 000 medlemmar och
annonsörer redan på den här sidan årskiftet. Konkurrensen är knivskarp, men vi levererar redan idag starka resultat för våra kunder. Vi har
alla förutsättningar att växa, säger Viveca Järhult.

Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu. 700 000 medlemmar, ca 400
000 unika besökare i veckan och över 1 000 000 installerade mobilapplikationer gör nätverket till ett av de största inom mat och dryck i
Sverige. Bolaget ingår i den First North noterade koncernen Matse Holding AB.

För ytterligare information kontakta:  
Anders Jacobsson, tel: 0708-26 39 58, e-post: anders@mat.se
Viveca Järhult, tel: 0735-20 19 49, e-post: viveca@kokaihop.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB. 
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet. 
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu. 
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.mat.se/investor.


