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Tecnotreellä on ilo ilmoittaa Indiresh Vivekananda nimityksestä yhtiön uudeksi talousjohtajaksi
ja johtoryhmän jäseneksi. Indireshillä on yli 30 vuoden kokemus talousjohtajana, ja hän on
aiemmin työskennellyt Yahoo Inc:n, BPL:n, LICHFL:n, Tecnotree Oyj:n ja Clouderan
palveluksessa. Uskomme, että hänellä on tarvittavaa keskeistä talousjohtamisen osaamista
tietoliikenne-, ja verkkokaupan alalta, sekä pilvipalveluista ja finanssisektorilta Tecnotreen
saattamiseksi seuraavaan kasvuvaiheeseen. Hän on myös laillistettu tilintarkastaja. Indiresh
aloittaa Tecnotreen palveluksessa lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Tecnotree Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Priyesh Ranjan on päättänyt luopua
tehtävästään jatkaakseen uraansa toisissa tehtävissä Tecnotreen ulkopuolella. Priyesh Ranjan
jatkaa yhtiön palveluksessa tilikauden 2022 loppuun asti varmistaen sujuvan siirtymävaiheen.

"Priyesh on ollut keskeisessä asemassa Tecnotreen kasvutarinassa. Hänen näkemyksensä,
intohimonsa ja tietämyksensä liiketoiminnasta ja taloudesta ovat merkittäviä. Hän on ollut
avainasemassa yhtiön pelastamisessa velkasaneerauksesta ja johtanut useita yritykselle
merkittäviä hankkeita. Toivotan Priyeshille menestyksekästä ja antoisaa uraa. Digitaalisten
tuotteidemme ja alustojemme nauttiessa jatkuvaa myönteistä vastaanottoa
maailmanlaajuisesti, samalla pysyen 5G:n nousevien trendien ja vertikaalisten toimialojen
uusien liiketoimintamallien tahdissa, toivotan Indireshin tervetulleeksi vauhdittamaan meitä
yrityksenä seuraavaan vaiheeseen, ja toivotan hänelle menestyksekästä työskentelyä
Tecnotreellä", sanoo Tecnotreen toimitusjohtaja Padma Ravichander.

"Oltuani Tecnotreen palveluksessa vuodesta 2012 vuoteen 2019, olen saanut inspiraatiota
yhtiön kasvupolusta viime vuosina. On jännittävä aika liittyä uudelleen Tecnotreeen, sillä ala on
valmis ottamaan vastaan Tecnotreen 5G:lle ja uudemmille liiketoimintamalleille rakennetut
tuotteet.”, sanoo Indiresh Vivekananda.

"Aikani Tecnotreellä on ollut erittäin antoisaa. Yhtiö on vakaammalla pohjalla ja valmis
seuraavaan kasvuvaiheeseen. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut osallistua Tecnotreen
kasvuun Padman johdolla. Toivotan yhtiölle menestyksekästä tulevaisuutta", sanoo Tecnotreen
talousjohtaja Priyesh Ranjan.

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kokonaisvaltaisten, digitaalisten liiketoiminnan hallintaratkaisujen (full stack) toimittaja
operaattorikentässä. Tecnotreellä on yli 40 vuoden kokemus, sekä todistettu kyky toimittaa ratkaisuja,
jotka mahdollistavat asiakkaiden toiminnan digitalisoinnin. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat tuotteet ja
ratkaisut kattavat koko liiketoimintaprosessin (tilauksesta rahaksi), ja tilausten hallintapalvelut, niin
teleoperaattoreille, kuin myös muille peruspalvelujen tarjoajille. Tecnotreen tuotteista ja
sovellusalustoista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti. Tecnotree on listattu NASDAQ
Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com

http://www.tecnotree.com/

