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Ny chef for Investor Relations and Corporate Communications til
Boozt AB
Boozt AB, der driver den succesfulde online fashion portal, boozt.com, har ansat Anders Enevoldsen
som ny chef for virksomhedens Investor Relations team.
Anders Enevoldsen, 34, kommer fra en stilling som Senior Investor Relations Officer hos Chr. Hansen Holding
A/S, hvor han har været siden 2014.
”Som børsnoteret virksomhed er forholdet til vores investorer af stor betydning,” siger CEO hos Boozt AB,
Hermann Haraldsson. ”Vi er derfor glade for, at Anders har sagt ja til at blive en del af Boozt’ ledelsesteam.
Anders kommer med både erfaring, indsigt og nye ideer til, hvordan vi kan gøre vores investorkommunikation
endnu bedre.”
”Jeg ser frem til at drive og udvikle Boozt’ investorkommunikation,” siger Anders Enevoldsen. ”Boozt er en
meget interessant teknologivirksomhed, der gennem avanceret brug af it og data, sammen med et meget stærkt
kundekoncept, har skabt en af Nordens førende modebutikker. Det glæder jeg mig til at være en del af”.
Anders er uddannet cand.merc. i økonomi og finansiering fra CBS og har tidligere arbejdet som IR ansvarlig hos
Ambu, som portfolio manager hos Alfred Berg og hos ABN Amro.
Anders tiltræder hos Boozt AB den 12. marts 2018. Han afløser Karsten Anker Petersen, der har fungeret som
interim IR-chef siden november 2017.
For yderligere information:
Boozt AB (publ)
Karsten Anker Petersen / Head of IR & Corporate Communication (Interim) / Phone: +45 53 82 17 54 / Email:
kap@boozt.com
Denne information blev offentliggjort kl 08:00 07. februar 2018.

Boozt er en førende og hastigt voksende teknologivirksomhed, der sælger modetøj online. Boozt omsatte for 1,2 mia. kr. I 2016. Boozt tilbyder sine
kunder et moderne udvalg af modemærker, der er relevante for en bred vifte af livsstilsorienterede kunder, hovedsageligt via Boozt.com.
Virksomheden er fokuseret på at bruge avanceret, internt udviklet teknologi til at levere den bedst mulige kundeoplevelse. Med en aktiv kundebase på
over 967.000 og tæller tiltrækker Boozt.com mere end seks millioner besøg pr. måned. Udover Boozt.com driver firmaet også webshoppen
Booztlet.com og detailbutikker Booztlet og Beauty af Boozt i Danmark. For mere information, besøg www.booztfashion.com.

