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Pressmeddelande 23 maj 2022 

Förändringar i Cints koncernledning 

Efter den första fasen i integrationen av Lucid, som förvärvades i december 2021, har Cint genomfört följande 

förändringar i koncernledningen. Dessa förändringar kommer att bidra till att accelerera integrationen av de två 

bolagen och bidra till den fortsatta tillväxten i bolagets nästa fas.  

Nya koncernledningen 

• Tom Buehlmann, Chief Executive Officer 

• Britta Mittler, Interim Chief Financial Officer 

• Jonathan Kurzner, Chief Revenue Officer 

• Jake Wolff, Chief Operations Officer 

• Rick Pittenger, Chief Technology Officer 

• Bridget Bidlack, Chief Product Officer 

• Marie-Louise Howett, Chief Human Resources Officer 

• Felicia Winberg, General Counsel 

Som en konsekvens av dessa förändringar kommer Joakim Andersson lämna sin roll som Chief Financial Officer 

och ersättas av Britta Mittler som ställföreträdande CFO tills en permanent efterträdare har blivit utsedd. Joakim 

kommer att vara kvar i bolaget som senior advisor tills en permanent efterträdare har blivit utsedd. Jonathan 

Kurzner, Cints nuvarande EVP Americas, har blivit utsedd till Chief Revenue Officer och ersätter därmed Jake 

Wolff som i sin tur kommer att bli Chief Operations Officer. Andy Ellis, tidigare Chief Operations Officer, lämnar 

denna position. Bridget Bidlack har blivit utsedd till Chief Product Officer.  

Dessa förändringar kommer att verkställas den 6 juni 2022. 

Tom Buehlmann, CEO kommenterar:  

”Efter en framgångsrikt genomförd första fas i integrationen gör vi förändringar i ledningsgruppen för att bättre 

kunna möta bolagets framtida behov. Jag vill tacka Joakim Andersson som har varit starkt bidragande till att Cint 

kunnat uppnå ett antal signifikanta milstolpar i Cints utveckling. Jag vill även tacka Andy Ellis för hans bidrag till 

att lägga grunden för den sammanslagna organisationen. Genom Jake Wolffs nya roll och med Jonathan Kurzner 

samt Bridget Bidlack som tillskott kommer vi att få de resurser som behövs för att ytterligare stärka bolagets 

ledande ställning inom teknikdriven insamling av insikter samt fortsätta utveckla och digitalisera industrin”  

För mer information, vänligen kontakta: 

Tom Buehlmann, CEO of Cint  

Via email: ir@cint.com 

 

Patrik Linzenbold, Head of IR 

Tel: +46 708 252 630 

E-post: patrik.linzenbold@cint.com 

Denna information är sådan information som Cint Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonerna ovan, för offentliggörande 

den 23 maj 2022 kl 18:00 CET. 

 

Om Cint 

Cint är en ledande global mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter. Cints mjukvara automatiserar 

insamlingsprocessen så att företag kan få tillgång till insikter snabbare och i stor skala. Cint har världens största 

plattform för digitala marknadsundersökningar, bestående av mer än 160 miljoner anslutna individer i mer än 130 

länder. Fler än 3 200 företagskunder använder Cint för att accelerera insamlingen av konsumentinsikter och den 

egna tillväxten.  

 

I juni 2021 förvärvade Cint GapFish, ett Berlinbaserat företag med världens största ISO-certifierade panelgrupp i 

DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz). I december slutfördes förvärvet av amerikanska Lucid – en 

plattform för undersökningsteknik som ger enkel åtkomst till förstapartsdata i över 110 länder.  

 

Cint Group AB (publ), noterad på Nasdaq Stockholm, har ett snabbt växande team på 14 globala kontor, 

inklusive Stockholm, London, New York, Singapore, Tokyo och Sydney. www.cint.com.  
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