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Lennart Sparud tillträder som ny CFO i 
Thunderful Group 23:e maj 

 
Göteborgsbaserade gamingbolaget Thunderful Group AB tillkännager 
idag att Lennart Sparud tillträder som ny Chief Financial Officer (CFO) i 
bolaget den 23:e maj. Sparud har bland annat många års erfarenhet som 
CFO på börsnoterade Hexatronic Group.  

Thunderful Group AB presenterade nyligen rekryteringen av Lennart Sparud som ny CFO, 
och kan nu meddela att han tillträder posten den 23:e maj 2022. Han efterträder därmed 
Anders Maiqvist, som framöver kommer att fokusera på bolagets förvärvsprocesser. 
 
Lennart Sparud är en rutinerad börs-CFO som bland annat varit högst delaktig i arbetet med 
att ta Hexatronic Group från First North till Nasdaq Mid Cap. Thunderful Group är i början av 
sin tillväxtresa, och räknar med att dra nytta av hans erfarenheter. 
 
”Lennart ansluter till oss med lång och gedigen erfarenhet av att driva noterade tillväxtbolag”, 
säger Thunderful Groups VD Brjánn Sigurgeirsson. ”Thunderful Group har växt kraftigt under 
de senaste åren, och vi har en mycket spännande resa framför oss. Under året som gått har 
vi konsekvent förstärkt på ledande positioner i bolaget, och vår nye CFO är ytterligare ett 
exempel på hur vi bygger för framtiden.” 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Brjann Sigurgeirsson, CEO, Thunderful Group  
E-post: brjann@thunderfulgroup.com 
Tel: +46 708 16 16 32 
 
Om Thunderful Group 
Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, 
samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. 
Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, 
Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, 
Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens 
övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter 
till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North 
Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-
528 00 399. 


