
 

 

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2018 omsatte koncernen 2 784 MSEK. Boozt 
erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget 
fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver 
bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com. 
 
 
 

 

 

Pressmeddelande 
Malmö, Sverige den 5 februari 2019 

 
 
 
Boozt AB utnämner Cæcilie Rottbøll till Chief Human 
Resources Officer 
 
Boozt AB har anställt Cæcilie Rottbøll som Chief Human Resource Officer, en nytillsatt roll 
som ingår i Boozt’s ledningsgrupp.  
 
 
Cæcilie Rottbøll, 34, kommer närmast från en ledarroll inom Royal Danish Army Officers Academy där 
hon varit ansvarig för utbildning av nyutnämnda officerer. Cæcilie Rottbøll har varit en del av den 
danska armén i mer än 13 år, inkluderat en utplacering i Afganistan som Kapten, och andreman för 
Danish National Support Element i Camp Bastion.  
 
“Våra anställda är det viktigaste av allt” säger Hermann Haraldsson, VD på Boozt AB. ”Vår starka 
tillväxt gör att vi nu tycker att timingen är rätt för att öka vårt fokus på att utveckla våra talanger och 
säkerställa att vår kultur står sig stark även i framtiden. Vi är därför väldgit glada att ha hittat Cæcilie, 
som med sin unika kompetens vill vara en del i vår fortsatta resa. Vi är fortfarande bara i början av 
vår resa, och med hennes erfarenhet att utveckla ledaregenskaper och laganda i högpresterande team 
är vi övertygade om att Cæcilie är den rätta personen för att göra vår organisation ännu starkare”. 
 
“Jag är glad att ta mig an nya ansvarsområden och tillföra min erfarenhet från den danska armén till 
en ny kontext. Boozt har visat på starka förmågor och en god affärsutvecklingsförmåga genom åren, 
och jag är stolt över att bli en del i en välmående kultur och hjälpa till att utveckla denna i framtiden”, 
säger Cæcilie Rottbøll. 
 
Cæcilie påbörjar sin anställning den 1 april, 2019. 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com  
Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com 
 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019, kl. 15,00. 
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