
Safello stärker styrelsen och ledningen med
viktiga utnämningar inför börsdebuten

Stockholm, 15 mars 2021 | Safello, Sveriges ledande mäklare för kryptovalutor, meddelar idag utnämnandet
av Christina Ploom, Johan Lorenzen och Knut Pedersen till dess styrelse. Bolaget har även rekryterat Johan
Edin i rollen som Chief Financial Officer (CFO). Dessa utnämningar markerar en viktig milstolpe för att
ytterligare stärka Safello inför den planerade börsintroduktionen, som förväntas äga rum under det andra
kvartalet 2021.

Christina Ploom (född 1973) kommer in i styrelsen med decennier av erfarenhet från finansbranschen efter
att länge ha arbetat med reglering, tillsyn och praktisk tillämpning. Christina har varit chef för
marknadsövervakning och COO på Spotlight Stock Market, lett marknadsövervakningsavdelningen vid
Finansinspektionen, samt har haft flera ledande befattningar inom Nasdaq. Hon är för närvarande vd för
Amudova AB, samt är medlem i disciplinnämnden för Spotlight Stock Market.

Johan Lorenzen (född 1979) är en serieentreprenör, fintechprofil, ängelinvesterare och riskkapitalist. Han är
tidigare vd för den finska startupen Holvi, som förvärvades av den globala bankkoncernen BBVA 2016. Johan
har över ett decenniums erfarenhet av både att grunda och investera i snabbväxande internetföretag. Han gick
med i Holvi från riskkapitalföretaget Heartcore, tidigare känt som Sunstone. Innan dess arbetade han på både
teknik- och infrastruktursidan i traditionell bankverksamhet. För närvarande investerar Johan i fintech-
startups och är rådgivande till diverse styrelser och organisationer.

Knut Pedersen (född 1968) har med sig över 25 års djupgående kunskap och expertis inom finansbranschen.
Han har tidigare varit vd och koncernchef för Catella AB, en roll där han framgångsrikt utvecklat den svenska
kapitalförvaltaren till en paneuropeisk finansgrupp inom fastigheter och alternativa investeringar. Innan dess
var Knut Managing Partner på ABG Sundal Collier AB och har tidigare arbetat på internationella
investeringsbanker i USA, Tyskland och Sverige.

De tre styrelseledamöterna utökar den nuvarande styrelsen för Safello Group AB som också inkluderar;
ordförande Jacob Jacobsson, vd Frank Schuil och Sepehr Alavi. Bolagets medgrundare Joakim Johansson har
beslutat att lämna sin styrelseplats för att möjliggöra ökad mångfald och stärka kompetensen i styrelsens
sammansättning.

https://safello.com/


Safellos nyutnämnda CFO, Johan Edin (född 1978), har mer än 12 års erfarenhet av investment banking från
DNB Bank, Arctic Securities, Citigroup och Goldman Sachs. Dessutom har Johan en entreprenörsbakgrund
inom hotellbranschen och praktisk CFO-erfarenhet inom sektorn för förnybar energi.

- Det är med stort nöje vi välkomnar dessa branschveteraner till Safello. Jag är övertygad om att deras
kombinerade expertis ytterligare kommer att stärka Safellos position och få en betydande inverkan på vår
nästa utvecklingsfas, säger Frank Schuil, vd för Safello.

###

För mer information, vänligen kontakta:
Frank Schuil, medgrundare och vd Safello, press@safello.com

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget består av 15 medarbetare med huvudkontor i Stockholm. Safello
erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är
reglerat av Finansinspektionen sedan 2013.
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