
 

 

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. 
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Niels Hemmingsen, Chief Operating Officer (COO) lämnar Boozt AB 
 
Efter mer än 8 år hos företaget lämnar Niels Hemmingsen sin position som Chief Operating 
Officer den 1 november 2019. Niels kommer att fortsätta som rådgivare fram tills mitten av 
2020.   
 
Niels Hemmingsen har varit hos Boozt sedan 2011 då han kom till bolaget som COO. Han var en av 
dem som re-lanserade Boozt 2011 och grundade Boozt.com som den multi-brandplattform bolaget är 
känt som idag.  
 
COO Niels Hemmingsen säger, ”Boozt är ett fantastiskt företag och jag är stolt att jag har fått vara en 
del av denna resa. Vi har satt standarden för snabba leveranser i Norden. Nu har vi också färdigställt 
planerna for hur vi ska utvidga vår kapacitet kommande år och går in i en fas där fokus ligger på 
operativ processoptimering. Detta gör att det nu är rätt tid för mig att lämna Boozt.”  
 
Rollen som Chief Operating Officer kommer att delas upp med hänsyn till en ökad komplexitet i många 
av de ansvarsområden som omfattas av rollen. Lars Lindgaard, före detta Distribution Director, tar 
över som Head of Fulfilment Operations och rapporterar direkt till VD Hermann Haraldsson.  
 
VD Hermann Haraldsson säger, ”Niels arbete har varit avgörande för Boozts framgång. Han har varit 
instrumental i utvecklingen av vår automatiserade hanteringsprocess som möjliggör snabba leveranser 
till våra kunder, i takt med att antalet order växer.”  
 
”Jämfört med den tid då vi hade +50% tillväxt, kan vi nu fokusera på att förbättra vår operativa 
effektivitet. Att dela upp rollen som COO ger oss bättre möjligheter att effektivisera vår verksamhet, 
vilket är nästa steg i utvecklingen av Boozt. Niels flyttade nyligen till Ålborg, i norra Danmark, men 
kommer att fortsätta som rådgivare fram tills mitten av nästa år för att säkerställa en smidig 
överlämning av sina ansvarsområden och slutföra några av de större utvecklingsprojekten.”  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Hermann Haraldsson / Koncernens VD/ Telefon: +45 20 94 03 95 / E-post: heha@boozt.com 
Anders Enevoldsen / Chef för IR & Corporate Communication / Telefon: +45 53 50 14 53 /  
E-post: anen@boozt.com 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober, 2019 kl 08.00 genom ovanstående kontaktpersons försorg. 
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