Erik Ahlberg utses till ny VD för ahaWorld
ahaWorld AB utser Erik Ahlberg till ny VD. Erik kommer närmast från Jackpotjoy PLC (noterat på Londonbörsen) där han verkade som
Commercial Project Manager, Global CMO och Director Business Development för koncernens flaggskeppsprodukt VeraJohn.com de senaste
5 åren. Erik har tidigare innehaft positioner som VD för plattformsbolaget Tain, operativ chef för pokernätverket Tribeca Tables (förvärvat av
Playtech) och VD för speloperatören Youwin. Erik Ahlberg tillträder VD-tjänsten den 3 april.
- Efter flera år med några av de lönsammaste och mest erkända varumärkena inom spelindustrin är jag både glad och stolt över att ha fått
förtroendet att leda den fortsatta utvecklingen av ahaWorld. Utmaningen vi har är att skapa gynnsam tillväxt över tid vilket alltid varit mitt
huvudfokus. Jag ser många möjligheter för ahaWorlds produkter på både befintliga och nya marknader. Den svenska marknadens kommande
reglering ger dessutom ökad tilltro till de nytillkomna licensierade bolagen vilket leder till en potentiell kundtillströmning. Där ska vi positionera
oss, säger Erik Ahlberg, tillträdande VD, ahaWorld AB.
Erik Ahlberg har en gedigen erfarenhet av och djup kompetens inom den moderna online-spelindustrin. Han har varit delaktig i den globala
expansionen av ett av de idag bäst presterande casinovarumärkena på marknaden, VeraJohn.com, och har ett nätverk inom branschen som
spänner över större delar av världen.
- Vi är enormt nöjda att ha kunnat genomföra denna rekrytering. Eriks kompetens och erfarenheter inom praktisk och strategisk
marknadsföring av varumärken inom onlinespel passar perfekt i vår fortsatta satsning på våra produkter, efter ett år som präglats av teknisk
utveckling och förädling av portföljen. Att han även kommer med erfarenhet från en börsnoterad miljö borgar ytterligare för att han kommer ha
ett fokus på att skapa affärstillväxt som går hand i hand med ett stärkt aktieägarvärde. Vi ser fram emot en mycket spännande framtid under
Eriks ledning, säger Staffan Lindgren, styrelseordförande ahaWorld AB.
Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018.
För ytterligare information kontakta:
Staffan Lindgren, styrelseordförande ahaWorld AB, tfn +46 70 988 58 30, info@ahaworld.se
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: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15
michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com,
http://www.swedencasino.com.

