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Nepa AB (publ) välkomnar en högprofilerad styrelseledamot 
 

 

Pressmeddelande, Stockholm den 14 april 2016 

 

Nepa AB (publ) välkomnar Bo Mattsson, en av Sveriges mest framgångsrika 

entreprenörer och tillika grundare av Cint, som ledamot i Nepa’s styrelse. 

”Vi är väldigt glada över att få välkomna en så erfaren entreprenör som Bo till 

styrelsen i Nepa. Detta är en milstolpe i Nepas historia.” kommenterar Ulrich Boyer, 

styrelseordförande i Nepa AB (publ). ”Tillväxten i Nepa har varit väldigt snabb de 

senaste åren. Med Bos erfarenheter inom systemutveckling och företagande i USA 

samt den förestående kapitalanskaffningen i samband med Nepas notering på 

Nasdaq First North, ser vi nu fram emot nästa stora internationella kliv.” 

Bo Mattsson, 55, är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer. Bo började 

sin karriär i finanssektorn där han, efter att ha varit Senior Vice President på 

Swedbank, grundade både Eurotrade SA (en av de första plattformarna för handel 

med aktier online i Norden) och Mangold Fondkommission AB. Bo grundade sedan 

Cint AB, världens första globala SaaS tjänst för att nå målgrupper. Med Cints 

plattform kan marknadsförare och analytiker nå konsumenter över hela världen. Bo 

var VD för Cint fram till 2015. I början av 2016 blev Cint uppköpt av Nordic Capital 

för över en miljard SEK. Bo är för närvarande affärsängel och styrelseordförande för 

Sticky AB samt Tech Troopers AB. Han är dessutom styrelseledamot för Bemit AB 

och Nordnet AB. Bo är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.  

“Att bli invald i styrelsen för Nepa känns som att komma hem. Jag har följt Nepas 

fantastiska tillväxtresa på nära håll genom åren och nu känns det som rätt tidpunkt 

för mig att kliva ombord och bidra till en fortsatt internationell expansion.” 

kommenterade Bo Mattsson.  

 
Vid frågor, vänligen kontakta:  
 
Fredrik Östgren, VD  
+46 733 345 069  
fredrik.ostgren@nepa.com  
 
P-O Westerlund, Vice VD och CFO  
+46 706 404 824                                               
p-o.westerlund@nepa.com 


