
   
Pressmeddelande 29 maj 2018 

 

Lendify rekryterar Magnus Linnersand som ny CFO 

Lendify fortsätter att växa kraftigt och rekryterar Magnus Linnersand i rollen som ny CFO. Magnus 

kommer närmast från rollen som Head of Group Treasury på Hoist Finance. 

Lendify växer kraftigt och passerade i dagarna en miljard kronor i utbetalade lån. Hanna Bjurström, 

närmast från rollen som Legal Director på Intrum Group, rekryterades nyligen till rollen som Chief 

Legal Officer. Nu ansluter också Magnus Linnersand till ledningsgruppen som CFO. Nuvarande CFO, 

Therese Svensson, fortsätter i en annan roll inom Lendify.  

Magnus Linnersand kommer närmast från rollen som Head of Group Treasury på Hoist Finance och 

har tidigare bland annat haft roller som treasurychef på flera medelstora banker samt Head of Asset 

Management på Kaupthing Bank.  

– Magnus är en av landets mest erfarna inom vårt område. Jag är stolt över att vi sedan dag 

ett kunnat attrahera de bästa medarbetarna och anlita de bästa rådgivarna. Magnus är 

verkligen inget undantag, och jag ser mycket fram emot att arbeta med honom, säger 

Nicholas Sundén Cullberg, vd och medgrundare på Lendify. 

 

– Lendify har tagit en väldigt intressant utmanarposition på marknaden och är en 

internationellt uppmärksammad del av det svenska fintechundret. Jag har haft ögonen på 

dem från utsidan under en längre period, och nu ser jag fram emot att bli delaktig från 

insidan, säger Magnus Linnersand.  

 

Magnus Linnersand tillträder sin roll som CFO i november 2018.  

För mer information, vänligen kontakta:  Erika Eliasson Chief Investor Relations Officer, Lendify 070-

999 1070 

 

Om Lendify  

Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån. Marknadsplatsen är digital och kapar bort onödiga 

mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet. Lendifys mål är att ge låntagare lägre 

ränta, och investerare god avkastning. Antalet aktiva investerare på Lendifys plattform ökar stadigt och uppgår 

nu till drygt 7400 personer. För mer information, se www.lendify.se. Lendify, med några av landets främsta 

entreprenörer som ägare och 35 anställda, har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.  


