
 
 
 
 

Pressmeddelande 2016-09-23

ahaWorld: Goran Ristic avgår som VD
I överenskommelse med styrelsen har beslutats att Goran Ristic lämnar posten som VD för 
ahaWorld AB. Överenskommelsen innebär att Goran Ristic kvarstår som VD till utgången av 
november 2016.

Goran Ristic är en av ahaWorlds grundare och har varit VD för bolaget sedan start. 

- Det har varit en fantastisk resa att få vara med och etablera ahaWorld som ett av de spelbolagen 
som hela tiden har utmanat sig självt och hela branschen. Vi har gått från en idé med kända 
bingoutropare 2008, till dagens koncern med 3 casino-varumärken samt ett bingovarumärke och ett 
spelöverskott i år fram till andra kvartalet om 9,7 miljoner kronor, en ökning med 60% från samma 
period föregående år. Nu går bolaget in i en ny fas och grunden är lagd för en fortsatt snabb tillväxt 
med siktet inställt på lönsamhet - och det känns som en passande tidpunkt att lämna över till en ny 
ledare med nya perspektiv och erfarenheter som bolaget kan ha stor nytta av, säger Goran Ristic, 
avgående VD ahaWorld AB.

- Gorans insats för ahaWorld har varit väldigt viktig. Under hans ledning har vi skapat unika bingo- 
och casinoprodukter som står i framkant, samt byggt upp en väldigt kompetent organisation både på 
Malta och i Sverige. Styrelsen har påbörjat en rekrytering av ny VD och vi bedömer att vi inom kort 
kommer kunna presentera en efterträdare med rätt bakgrund och erfarenhet för att leda bolaget 
vidare på sin internationella tillväxtresa, säger Staffan Lindgren, Styrelseordförande ahaWorld AB

För ytterligare information kontakta: Staffan Lindgren, Styrelseordförande för ahaWorld AB, 
epost: info@ahaworld.se, tel 0709 88 58 30.

Om aha-koncernen
Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och 

grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på 
nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, 

Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail 
cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://

www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.
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