
Therese Lindgren blir ny produktchef på
Quickbit

I november anslöt Therese Lindgren till Quickbit i en roll som ansvarig för Quickbit App och dess
funktionalitet. Nu utser Quickbit Therese till ny produktchef. Therese har lång och bred erfarenhet från
produktutveckling inom både fintech och bank, bland annat på Resurs Bank, Payair och DNB.

”Jag tycker det känns fantastiskt kul att vara en del av Quickbit-teamet och ser fram emot den resa vi har
framför oss. Jag ser det som en spännande utmaning att få vara med och etablera nya, innovativa produkter på
en marknad som växer och förändras så snabbt. Kryptomarknaden är bara i början av sin utveckling och det
öppnas hela tiden upp nya möjligheter”, säger Therese Lindgren.

”Vi är verkligen glada att vi lyckats knyta Therese Lindgren till Quickbit. Hennes substantiella och starka
fintech-erfarenhet kommer att bli mycket värdefull i våra fortsatta satsningar på marknadsledande lösningar.
Therese har varit bidragande i de senaste produktlanseringarna och har visat starkt ledarskap i
produktorganisationen. I och med tillsättningen av Therese är den sista pusselbiten i de planerade
förstärkningarna inom produkt- och teknikområdet i ledningsgruppen på plats”, säger Hammad Abuiseifan, VD
Quickbit.

Therese Lindgren tillträder sin nya roll den 19 december 2022 och kommer att ingå i Quickbits ledningsgrupp.
Hon efterträder Ejub Bicic som lämnade Quickbit i oktober.

För ytterligare information kontakta:
Hammad Abuiseifan, VD
+ 46 73 095 87 12
hammad@quickbit.com

------------------------------------

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag
att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl
e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit
redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan
juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com
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