
Safello utser Viktoria Berglund Blohmé till
Head of Finance. Johan Edin lämnar rollen
som CFO.
Stockholm,  22  February  2023  |  Sveriges  ledande  kryptomäklare  Safello  meddelar  förändring  i  koncernens
ledningsgrupp varvid Viktoria Berglund Blohmé uses till Head of Finance. Förändringen träder i kraft i augusti
2023.  

Viktoria har arbetat på Safello sedan 2021 i rollen som financial controller och har sedan dess spelat en viktig roll i
uppbyggnaden av bolagets finansiella team. Viktoria arbetade på Ernst & Young under mer än sex år innan hon
anslöt till Safello.

Under det fjärde kvartalet förra året levererade Safello på sin institutionella strategi genom att ingå partnerskap
med två finansiella institutioner. I kombination med lanseringen av möjligheten att investera i kryptovalutor på en
kapitalförsäkring, ser Safello stor potential inom segmentet finansiella institutioner. Safello’s finansiella team är en
viktig faktor i den fortsatta tillväxten mot nämnda kundsegment framåt.

“Vi är glada att befordra Viktoria, vilket är en del av vår strategi att säkerställa att nyckelpositioner tillsätts av
talanger som får tillräckligt med stöd och tid att förstå den komplexa verksamhet vi bedriver och den marknad vi
verkar inom. Viktoria har visat sig vara mycket lämplig för denna roll och vi ser fram emot att se henne briljera i
sin nya position. Vi vill också tacka Johan Edin för hans idoga arbete på företaget och då särskilt under
börsintroduktionen där han spelade en avgörande roll”, säger Frank Schuil, VD och medgrundare, Safello. 

“Det ska bli spännande att leda Safello’s finansiella team framåt. Jag är glad för förtroendet och ser fram emot nya
utmaningar”, säger Viktoria Berglund Blohmé. 

För mer information, vänligen kontakta
Johan Edin, CFO, ir@safello.com

Certified Adviser
Amudova AB är Safellos certified adviser. Tel: 08-546 017 58. E-mail: info@amudova.se

Safello är Sveriges ledande kryptomäklare med över 300 000 användare. Företaget vill göra krypto tillgängligt för alla. Safello
erbjuder ett säkert sätt att köpa, sälja och lagra krypto i sömlösa transaktioner med omgående leverans. Safello är verksamt i
Sverige och är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen sedan 2013 och är noterat på Nasdaq First North
Growth Market sedan 2021. För mer information besök www.safello.com.
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