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Jussi Lystimäki blir vd för Schibsted Marketplaces Finland
Schibsted stärker nu sin närvaro av digitala marknadsplatser i Norden genom att expandera verksamheten i Finland. Den nya
rollen som vd för Schibsted Marketplaces Finland tillträds av Jussi Lystimäki.

Schibsted skapar ledande digitala marknadsplatser, bygger mediehus av världsklass och investerar i bolag som tillhandahåller smarta
digitala tjänster. Den digitala marknadsplatsen Tori.fi startades för över ett decennium sedan och nu stärker Schibsted närvaron i Finland
ytterligare genom att Jussi Lystimäki utsetts till vd för Schibsted Marketplaces Finland, med start den 1 juni 2020.

Jussi Lystimäki började på Schibsted 2009 med att lansera Tori.fi, som fick en ledande position på marknaden. Sedan 2016 har han med
bas i Barcelona byggt upp Schibsteds portfölj av Europeiska digitala marknadsplatser med fokus på tillväxtmarknader, vilket är en del av
Adevintas verksamhet sedan det skiljdes ut som ett separat bolag förra året. Under de senaste två åren har Lystimäki haft rollen som Vice
President för investeringar inom Adevinta, med fokus på nästa våg av digitala marknadsplatser.

Han har mer än två decenniers erfarenhet av ledande befattningar och styrelseroller inom internetbolag och digitala marknadsplatser
globalt, och har byggt och lanserat olika startupbolag i Finland, Storbritannien och Israel sedan tidigt 1990-tal. Under de senaste två åren
har Lystimäki använt all sin energi och kunskap för att med stor framgång bygga upp och skapa tillväxt för Advintas nya affärsmodeller.

Schibsted vill nu expandera sin närvaro i Finland och Jussi Lystimäkis erfarenhet från tidigare roller kommer här att ha ett stort värde nu.

– Vi tror att det finns stora möjligheter i Finland inom segmentet för digitala marknadsplatser och Jussi är den perfekta kandidaten för att
utveckla positionen för både Tori och Schibsted i Finland. Hans breda kunskaper om Schibsted och senaste erfarenheter från Adevinta är
mycket relevanta i hans nya roll, säger Christian Printzell Halvorsen, EVP för Schibsted Nordic Marketplaces.

Jussi Lystimäki är glad och förväntansfull över att återvända till Tori och Schibsted.

– Jag är helt övertygad om att det fundament som Tori har lagt under det senaste decenniet är en utmärkt plattform att bygga vidare på för
att stärka både Tori och Schibsteds position i Finland. Schibsted har framgångsrikt utvecklat hela ekosystemet för digitala
marknadsplatser i Norge och Sverige, och byggt bättre tjänster för konsumenter och kunder. Det är fantastiskt att få utnyttja erfarenheterna
från dessa marknader för att kunna utveckla något nytt och innovativt på den finländska marknaden, tillsammans med lokala innovatörer
och startups, säger Jussi Lystimäki.

I och med att Jussi Lystimäki tar över som vd för Schibsted Marketplaces Finland kommer Juha Meronen att lämna uppdraget som vd
för Tori. Både Christian Printzell Halvorsen och resten av ledningen i Schibsted är tacksamma över det arbete Meronen har gjort.

– Jag vill tacka Juha för hans insatser med att leda Tori och etablera varumärket på marknaden för digitala tjänster. Det har hänt otroligt
mycket bra saker under hans ledning. Nu stiger Juha av och lämnar över stafettpinnen till Jussi, vilket i sin tur ger oss nya möjligheter,
säger Christian Printzell Halvorsen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jussi Lystimaki, CEO Schibsted Marketplaces Finland, Phone: +34 636 329 805, e-mail: jussi.lystimaki@schibsted.com

Kristine Eia Kirkholm, Head of Communications FINN.no, Phone: +47 932 47 875, e-mail: kristine.eia.kirkholm@finn.no

OM SCHIBSTED
Schibsted är en familj av digitala varumärken med stark nordisk närvaro och över 5000 anställda. Vi har nyhetsmedier i världsklass,
marknadsledande marknadsplatser och digitala tjänster som guidar och stärker konsumenter. Miljontals människor interagerar med
Schibstedbolag varje dag.


