
Josefine Abrahamsson, medgrundare och VD för HUBSO AB,
utses till ny VD för koncernen HUBSO GROUP AB (Publ).
Josefine grundade HUBSO AB, tillsammans med influencer tech-bolaget Tourn International AB (Publ), under 2017 och har sedan dess drivit bolaget. 
Josefine tillträder tjänsten från och med 10 november, som ett naturligt steg i HUBSO GROUPs nya skepnad.

“HUBSO har under dess korta livstid haft en fantastisk utveckling. Och jag ser nu fram emot att vidareutveckla vår hub med ett gemensamt grepp om 
koncernen. Vi befinner oss i en spännande tid där e-handel och D2C-segmentet accelererar snabbt och tar större marknadsandelar inom retail. Jag ser att 
vi på HUBSO GROUP har en väldigt spännande position och är väl rustade för den kommande tillväxten vi ser framför oss. Jag tillsammans med styrelsen 
vill även passa på att tacka tidigare VD Alexander Winqvist för ett väl genomfört arbete och för att han varit med och gjort en bra integration av HUBSO AB.” 
säger Josefine 

“Det känns otroligt spännande att Josefine Abrahamsson tar klivet upp som VD för koncernen. Jag har jobbat tillsammans med Josefine sedan HUBSO 
grundades och har under resans gång aldrig slutat imponeras av hennes driv, noggrannhet och förmåga till affärsutveckling. HUBSO är Josefine och Josefine 
är HUBSO, är det någon som kan ta bolaget till de allra högsta nivåerna så är det hon, därav varmt välkomnar jag Josefine till den nya positionen med en 
känsla av trygghet och förhoppning!” - Säger Ordförande, Robin Stenman

Alexander kommer att fortsätta arbeta inom HUBSO GROUP som produkt- och försäljningsansvarig för produkten Magemail.

Denna information är sådan information som Hubso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020.

För mer information, kontakta bolaget på:

Styrelsen
Hubso Group AB
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

Hubso Group  i korthet:

Hubso Group inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt
mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-
handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska
medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna
skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO,
optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av
minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler
nöjda besökare och mer trafik.


