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Zaplox AB förstärker och utökar teamet med Chief Operating Officer
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) meddelar idag att bolaget anställt Patrik Lindeberg som Chief Operating
Officer (COO). Patrik Lindeberg tillträder den nyinrättade tjänsten under oktober 2018.
Under 2018 har Zaplox planenligt förstärkt organisationen i syfte att kunna fortsätta en snabb tillväxt både på
produkt- och säljsidan. Bolaget utökar nu organisationen ytterligare med en nyinrättad tjänst som COO och
har rekryterat Patrik Lindeberg för denna tjänst. Patrik Lindeberg kommer ingå i Zaplox ledningsgrupp och
kommer förutom att arbeta med fler och förbättrade kund- och partnerrelationer även vidareutveckla Zaplox
leveransförmåga för en utökad skalbarhet.
Patrik Lindeberg kommer senast från rollen som COO på Precise Biometrics där han varit globalt ansvarig för
sälj- och produktledningen. Han har där också tidigare varit ansvarig för R&D samt CTO. Lindeberg har även
varit verksam i olika roller på Teleca Mobile och Obigo. Patrik Lindeberg kommer därmed att bidra med lång
och bred erfarenhet från både strategiska och operativa managementroller inom internationella företag, där
han har haft både kommersiella och tekniska ansvarsområden.
”Patrik Lindeberg har gedigen erfarenhet och kunskap inom den funktion vi nu har inrättat i syfte att hålla en
hög expansionstakt. Patrik kommer därmed att bidra med viktig kompetens och erfarenhet i vår fortsatta
utveckling och jag vill passa på att hälsa honom varmt välkommen i teamet”, kommenterar Magnus Friberg,
VD på Zaplox.
”Jag är övertygad om att in- och utcheckning i mobilen och mobila nycklar kommer finnas i var hotellgästs
hand inom en snar framtid. Det ska bli otroligt spännande att vara en del av den resa Zaplox kommer göra
inom detta område och jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från bland annat mobil- och
mjukvaruindustrin i internationell miljö”, kommenterar Patrik Lindeberg.
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Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com
Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är
marknadsinnovatör av den mobila gästresan och inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total
marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform
som inkluderar en mobil nyckelapp för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett
ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för
hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt
kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.
Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med
nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2
miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.
Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för
Zaplox. www.zaplox.com

