
Hannes Andersson ny VD för Everysport Media Group AB (publ)
Styrelsen i Everysport Media Group (publ) har utsett Hannes Andersson till ny vd och koncernchef. Han efterträder Gustaf Karling som har
sagt upp sig på egen begäran. Hannes tillträder den 9 augusti 2017.

Hannes Andersson, 32, är idag affärsområdeschef samt ansvarig för dotterbolagen inom Daytime Media House-gruppen (DMH) som förvärvades 2016.
Hannes har varit VD för DMH från 2013. Dessförinnan har Hannes arbetat inom media och finans i ledande positioner, både i Sverige och i USA. Hannes är
civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Paul Fischbein, styrelsens ordförande, kommenterar: ”Vi är mycket glada att kunna presentera Hannes Andersson som ny vd och koncernchef för
Everysport Media Group (ESMG). Hannes har gjort ett imponerande arbete under sin första tid på ESMG och med Daytime Media House-gruppen och han
var ett av skälen till att vi förvärvade DMH förra året. Vi ser nu fram emot att få arbeta vidare med Hannes i hans nya roll som koncernchef.

Jag vill även passa på att tacka Gustaf Karling för hans insatser. Gustaf har ägnat mycket kraft och tid åt att bygga upp koncernen till den starka position vi
har idag och i egenskap av grundare har han naturligtvis varit en central aktör. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med Gustaf i styrelsen och jag önskar
honom lycka till i hans framtida utmaningar.”

Hannes Andersson kommenterar: ”Det ska bli oerhört spännande att arbeta som VD för Everysport Media Group, ett företag där mina erfarenheter från
sportmedia kan bidra positivt. Vi har starka varumärken och marknadspositioner och jag ser mycket fram emot att fortsätta utveckla verksamheten”

Gustaf Karling kommenterar: ”Jag har varit med från start och under nio år byggt bolaget till ett starkt varumärke inom sportmedia. Nu är det helt rätt
tidpunkt att lämna över. Vi har en plattform på plats med kända varumärken och över 2 miljoner unika besökare per vecka inom vårt nätverk. Under åren har
vi köpt verksamheter såsom Svenska Fans, Fotbolldirekt och Daytime Media House. Varje dag har varit spännande och jag ser fram emot att från styrelsen
fortsätta vara en del av Everysports resa. Nu är det dags för mig att hitta nästa stora utmaning.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paul Fischbein, styrelsens ordförande, 070-818 20 51, Everysport Media Group
Hannes Andersson, VD, 070-736 56 25, hannes.andersson@esmg.se
Gustaf Karling, avgående VD, Tel: 070-7662680, gustaf@esmg.se

Webb: www.esmg.se 

Denna information är sådan information som Everysport Media Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2017, kl 1330 CET.

Se pressmeddelande.


