
Scandinavian Health Innovations anställer Head of Online Growth
Scandinavian Health Innovations ABs (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) anställer Robin Grannesberger som Head of
Online Growth. Robin kommer ansvara för det nya affärsområdet Online Growth som kommer arbeta med att bistå
koncernens bolag med tillväxt online. Robin kommer genom detta utgöra en ledande befattningshavare i SHI.

SHI fortsätter sitt arbete med att öka tillväxten online och har tidigare under hösten beslutat att bygga upp ett affärsområde för
tillväxt online. Istället för att som nu arbeta med tillväxt online i respektive dotterbolag kommer funktionen att centraliseras och
således bistå samtliga nuvarande och kommande varumärken. Utgångspunkten har varit att hitta ett arbetssätt som långsiktigt är
både effektivt och gör att organisationen förblir snabbrörlig. SHI har därför anställt Robin Grannesberger som Head of Online
Growth som kommer ansvara för affärsområdet samt bistå samtliga dotterbolag med deras tillväxt online. Robin kommer genom
detta utgöra en ledande befattningshavare i SHI.

Robin har en magisterexamen inom marknadsföring, ledarskap och entreprenörskap från Linnéuniversitetet. Han har arbetat med
digital marknadsföring och strategier sedan 2012 bl.a. i rollen som Digital Campaign Manager & Strategist på digitala byrån
Double Search och som Digital Marketing konsult åt företag både på den svenska och europeiska marknaden. Robin har även
sedan november 2017 arbetat som konsult och även deltidsanställd på dotterbolaget Dr Sannas Sweden AB. Robin äger för
närvarande, via privat och via bolag, 44 308 B-aktier i SHI.

Vi investerar nu ytterligare i tillväxt online och jag är övertygad om att Robin i rollen som Head of Online Growth tillsammans
med vårt team kommer skapa förutsättningarna för än ännu snabbare tillväxt under 2020 och framåt. Han tillträder rollen i en
mycket spännande tid då vi förbereder flera lanseringar och jag känner mig trygg i att våra kommande online satsningar är i
goda händer, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Robin Grannesberger tillträder rollen som Head of Online Growth på heltid retroaktivt fr.o.m. den 1 november 2019.

Det är med glädje och spänning som jag nu tillträder rollen som Head of Online Growth. Det har varit både roligt och
utvecklande att arbeta med Dr Sannas varumärke och tillväxt men ser mycket fram emot utmaningen att arbeta operativt och
strategiskt med koncernens samtliga varumärken, säger Robin Grannesberger, Head of Online Growth på Scandinavian
Health Innovations.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas sedan februari 2018 på NGM Nordic MTF under kortnamnet SHI MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27
november 2019, kl. 11.45.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Vi är ett house of brands som
investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla
en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av de helägda dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural
Shop Europe AB och Youngevity AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är
Scandinavian Health Innov


