
Sportamore AB (publ) förändrar bolagsledningen

Sportamore AB (publ) meddelar idag följande förändringar i bolagets ledning

Sabina Lerne har valt att lämna rollen som CFO för ett nytt uppdrag hos en av Sportamores största leverantörer Adidas Group. I anslutning till detta har Hanna

Hoffman utsetts till ny tillförordnad CFO. Hanna innehar idag rollen som redovisningschef på Sportamore och har ett förflutet som auktoriserad revisor hos PwC. 

”Att identifiera och utveckla talanger samt säkerställa succession är en viktig del av Sportamores kultur. Hanna har i rollen som redovisningschef bevisat sin

strategiska kompetens och förmåga och är redo att axla ansvaret som tillförordnad CFO. Sportamore befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi nu fortsätter

effektivisera våra resurser för ökad skalbarhet och lönsamhet. Hanna har varit drivande i detta arbete inom ekonomifunktionen och vi ser fram emot en fortsatt

utveckling och förbättrat resultat.

Sabina har med sitt engagemang och hårda arbete varit en viktig del i Sportamores utveckling under de senaste åren och jag vill framföra mitt varma tack till Sabina

för hennes tid på Sportamore. Vi önskar henne all lycka i framtida utmaningar", säger Johan Ryding.  

Sabina kommer avsluta sitt uppdrag senast 15 juni 2020. 

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,

genom VD Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 10 januari 2020 kl.15.30 CET

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947
MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som
Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka
300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom att
erbjuda allt kunden behöver för sin sport, till rätt pris och med snabb leverans.
För mer information vänligen besök www.sportamore.se


