
Streamifys nyval och omval av styrelsemedlemmar
Streamify AB (”Streamify”) meddelar att valberedningen inför årsstämman, som hålls den 20 maj
2021, föreslår ett omval av ledamöterna Lars Ekström, Johan Klitkou, Peter Nyström och Hans
Åsling samt nyval av Jan Friedman och Lena Glaser till styrelsen.

”Vi är mycket nöjda med att kunna välkomna två erfarna profiler till Streamifys styrelse, Jan Friedman och Lena Glaser. Två
individer med mycket värdefull kunskap inom affärsutveckling och media, som vi ser fram emot att arbeta tillsammans med för
att fortsätta driva våra ambitiösa tillväxtsatsningar framåt.”, säger Johan Klitkou, VD.

De nya styrelsemedlemmarna
Jan Friedman

Född 1952. Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm. Mångårig erfarenhet- i flera fall från noterade bolag och även från olika
lednings, styrelse- och rådgivningsuppdrag inom främst media och e-handel. Bl.a. tidigare ordförande MittMedia, Moment Group,
Grönklittsgruppen, Sportamore, Tretti, Netonnet, Proffsmagasinet, Lenson, Newsdesk, Kistamässan. Ansvarig för Kinneviks
tidiga mediainvesteringar på 1980-talet. Idag bl.a. ordförande i IT-bolaget IFITAB (RTS) och ledamot i Vitec Software Group.
 
 
Lena Glaser

Född 1963. Stockholm. 20 års erfarenhet inom digital affärsutveckling och utveckling av program och tjänster på SVT och tidigare
K World- en mediestartup som tidigt sökte utväxling i kombinationen mellan traditionell TV och digital interaktion. Ledde arbetet
med att starta och utveckla SVT Play. Mångårig erfarenhet från olika chefsroller och ledningsgrupper. Journalist i grunden. Driver
numera egen verksamhet och sitter i två styrelser: Familjen Stockholm och Stiftelsen Smarta samtal. 
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Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livesstreamslösningar. 2019 lanserades den internationellt
skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger
individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som
tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant E-commerce.


