
Swap.com utser nya styrelsemedlemmar och styrelseordförande
Experterna för e-handel och digital industri Jennifer Carr-Smith och Yona Shtern utses till styrelsemedlemmar. Jennifer Carr-
Smith vald till styrelseordförande.

Läs originalversion från Swap.com här: https://www.swap.com/s/pdf/Board-Press-Release-2018-12-17.pdf

Swap.com, största nätbutiken för handel med begagnade kläder, har idag publicerat att Jennifer Carr-Smith och Yona Shtern utsetts till nya
styrelsemedlemmar med omedelbar verkan. Ytterligare utses Jennifer Carr-Smith till styrelseordförande för att ersätta Antonio Gallizio, som
lämnar sin post som styrelseordförande men kommer att fortsätta som medlem i styrelsen.

Jennifer Carr-Smith är en erfaren ledare inom e-handel med över 20 års erfarenhet av att bygga, förändra och stötta tillväxten av företag inom
olika branscher. Hon har nyligen varit SVP för Groupon och VD för Peapod. Tidigare under sin karriär har hon haft ledande operativa
befattningar som operativ chef för JCrew Direct och Gilt Groupe samt som VP för strategi, finansiering och operations på Ralph Lauren Media.
Under hennes verksamhetsperiod på Gilt Groupe växte företag från en start-up fas till en omsättning på över 300 miljoner dollar. Jennifer har
en MBA från Harvard Business School och en kandidatexamen i ekonomi från Brown University.

Yona Shtern är er erfaren VD, entreprenör och styrelsemedlem med erfarenhet av att bygga och förvalta snabbt växande företag av
världsklass inom teknologi-, e-handel-, telekommunikation- och modeindustrin. För tillfället är han VD och styrelseordförande för ParkWhiz.
Före ParkWhiz var Shtern VD och medgrundare till Beyond the Rack, vid den tiden den snabbast växande privata shoppingklubben i Nord-
Amerika. Ytterligare har Shtern varit marknadsföringschef för flera snabbt växande digitala återförsäljare. Yona har en kandidatexamen i
engelsk litteratur från McGill University.

Dr. Juha Koponen, VD och medgrundare:

”Alla vi på Swap.com är väldigt glada och stolta över att välkomna Jennifer och Yona ombord. Jennifer hämtar förstklassig erfarenhet från e-
handel och modeindustrin och hennes ledarskapsförmåga kommer att hjälpa oss växa till nästa nivå. Yona hämtar sin utmärkta
marknadsföringsfärdighet och vi är ivriga över att få hans företagsamma driv som del av vårt team.”

Enligt en nyligen publicerad rapport av Ellen MacArthur Foundation ökar växthusgaserna från mode- och klädindustrin i så snabb takt, att de
kommer att utgöra 25% av totala utsläpp till 2050. Denna utveckling kan saktas genom att förlänga klädernas livscykel och genom att
underlätta återvinningsprocessen. Swap.com är en ledare inom denna så kallade ”recommerce” -utveckling tack vare sin innovativa logistik-
och försäljningsprocess. Swap.com har utvecklat en ledande teknologi för nätverk, logistik, data-analys och tillvaratagande av varuinformation
med hjälp av artificiell intelligens.

Swap.com har vuxit kraftigt under de senaste åren och har etablerat en stark kundbas och tilltalande affärsmodell. Företaget har skiftat fokus
mot lönsam tillväxt för att uppnå ett positivt kassaflöde under första halvåret av 2019.

Contact information:

Juha Koponen, Swap.com, juha@swap.com, +358 40 7727 002

Swap.com i korthet

Swap.com är den ledande nätbutiken för handel av begagnade kläder med ett urval på nästan 2 miljoner unika produkter. Företaget strävar
efter att omdefiniera consignment -tjänster genom att göra processen för köpandet och säljandet av begagnade varor bekvämare, tryggare
och lönsammare. Genom återvinning och minskade avfall kan kunder kan känna sig bra över köp gjorda på Swap.com. Genom att erbjuda
kläder, tillbehör, leksaker och spel till barn, unga samt vuxna fungerar Swap.com som hela familjens one-stop shop. Swap.com är baserat i
Bolingbrook, Illinois. Servicen lanserades år 2012.


