
Direktör för spelansvar blir vice vd på Paf

Daniela Johansson har utsetts till vice vd för Ålands Penningautomatförening.
Johansson har arbetat på Paf i 15 år och haft en rad olika roller i organisationen genom åren. Sedan 2013 ansvarar hon bland annat för Pafs
arbete med spelansvar och ingår sedan 2014 i bolagets ledningsgrupp.

Pafs vd Christer Fahlstedt ser många kvaliteter hos Daniela Johansson.

- Hon är en naturlig ledare och en bra representant för Paf både internt och externt.

- Under Danielas tid som spelansvarschef har Paf utvecklats till att bli en föregångare på området.

Paf inspirerar konkurrenterna att höja sin ansvarsnivå och har de senaste åren vunnit priser på området.

 - Pafs ambitioner på ansvarsområdet kommer inte att minska framöver och Daniela har därför en mycket viktig roll i Pafs fortsatta utveckling,
säger Christer Fahlstedt.

Daniela Johansson ser utnämningen som en bekräftelse på hur viktig omsorgen om kunderna är för Paf.

- Och så blir jag förstås personligen hedrad av utnämningen. Jag är glad att det jobb jag och hela avdelningen gör är viktigt för Paf.

Sedan tidigare är Pafs personaldirektör Johanna Backholm vice vd, så utnämningen av Daniela Johansson innebär att Paf återigen har två
vice vd:ar.
Johan Rothberg var vice vd när han  lämnade Paf tidigare i år.

För mer information kontakta:

Christer Fahlstedt, vd
christer.fahlstedt@paf.com
+358 (0)40 6329990

Daniela Johansson, ansvarsdirektör
daniela.johansson@paf.com
+358 (0)457 5759181

Anders Sims, kommunikationsdirektör
anders.sims@paf.com
+358 (0)457 3428228

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att generera och distribuera överskott till samhällsnyttiga ändamål. Det uppdraget är fortfarande
syftet med Pafs verksamhet. I dag är Paf.com en internationell speloperatör med fler än 200 spel på internet inom spelkategorierna slots, kasino, poker,
odds, bingo och lotterier. Paf bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1500 spelautomater och 55 spelbord ombord på fartyg i
Östersjön och Nordsjön samt på Åland.

År 2016 omsatte Paf-koncernen 113,5 miljoner euro och genererade en vinst på 15,2 miljoner euro. Bidraget till samhällsnyttiga ändamål var 20 miljoner
euro. Koncernen har närmare 400 anställda, huvudkontoret ligger i Mariehamn på Åland och kunderna finns bland annat i Finland, Sverige, Estland och
Spanien. Paf är licensierade och kontrollerade av Ålands landskapsregering. Mer information finns på www.paf.com.
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