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Zaplox: Zaplox CFO slutar 

 

Zaplox AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Bo-Göran Jaxelius har sagt upp sig från sin 
anställning för att anta nya utmaningar. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under 
uppsägningstiden om 3 månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO 
tillträder. 

Bo-Göran Jaxelius har varit CFO för Zaplox sedan augusti 2017. 

"Bo-Göran har under sin tid på Zaplox positivt bidragit till utvecklingen av Zaplox. Jag vill varmt 
tacka honom för sin tid och insats i Zaplox utveckling och önska honom all lycka och framgång 
med sina nya utmaningar. En process för att rekrytera en ny CFO kommer inledas omgående," 
säger Magnus Friberg, VD Zaplox 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-post: magnus.friberg@zaplox.com 
Telefon: +46 706 58 07 60  
Alternativt: ir@zaplox.com  
 
Certified Adviser  
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB 
E-post: ca@skmg.se 
Telefon: +46 11 32 30 732 

Om Zaplox  
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. 
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den 
globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är 
verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens 
hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera 
mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett 
SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin 
befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin 
egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en 
friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och 
hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har 
varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 
2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad 
på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.  


