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Hellen Wohlin Lidgard utsedd till VD för Affecto i Sverige 

Hellen Wohlin Lidgard har blivit utsedd till verkställande direktör för Affectos svenska dotterbolag 
Affecto Sweden AB och kommer att tillträda tjänsten i slutet av april. Den tidigare landschefen 
René Lykkeskov återvänder till sin roll som Chief Strategy Officer i Affecto Group.  

Lidgard har lång erfarenhet inom Business Intelligence -området. Hon var verkställande direktör 
och arbetande styrelseordförande för Pointer Sweden AB mellan år 2000-2007. Efter det att 
Pointer köptes upp av Bisnode under 2007 fortsatte hon att leda Pointer fram till 2010. Efter sin tid 
på Pointer har hon ägnat sig åt styrelsearbete på heltid. 

Lidgard är 43 år och har en civilingenjörsexamen från KTH. 

"Jag ser mycket fram emot att arbeta med Affecto som har mycket kompetenta medarbetare och 
är känd för att leverera god kvalitet", säger Hellen Wohlin Lidgard.  

"Av den enorma mängd information som genereras på Internet idag så tas bara en bråkdel till vara 
och analyseras. Företag som tidigare än andra kan känna av trender, sammanställa komplex 
intern och extern finansiell information och veta mest om sina kunder, kommer att vinna över 
konkurrenterna. Mitt mål är att Affecto ska vara en nära partner till sina kunder i den snabba 
utveckling som just nu sker", säger Hellen Wohlin Lidgard. 

”Vi är mycket nöjda att få berätta om Hellens utnämning till Sveriges VD, inom våra aktiviteter. Vår 
målsättning i Sverige är en kraftig och lönsam tillväxt. Vi är övertygade att Hellen, med hennes 
erfarenhet och ledningskunskap är den rätta personen att leda vår organisation till det mest 
betydande bolaget inom denna bransch i Sverige”, säger Pekka Eloholma, VD för Affecto Plc. 

Affecto Plc 
VD Pekka Eloholma 

 

 

 

www.affecto.com 
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