
Spiffbet utser Jens Bruno till CFO
Spiffbet har utsett Jens Bruno till CFO och han ersätter nu Spiffbets styrelseledamot, Per Ganstrand, som fungerat som
tillförordnad CFO under en övergångsperiod.

Spiffbet har utsett Jens Bruno till CFO. Jens kommer närmast från egen konsultverksamhet och dessförinnan en anställning som CFO
på det börsnoterade bolaget Swedish Stirling AB. Spiffbet har anlitat Jens på konsultbasis sedan november förra året som
ekonomiansvarig på deltid. Jens ersätter nu Spiffbets styrelseledamot, Per Ganstrand, som fungerat som tillförordnad CFO under en
övergångsperiod.

”Jag vill välkomna Jens till Spiffbet. Just nu passade det bra både för honom och för oss att han tar steget fullt ut och går upp på heltid
och axlar CFO-rollen. Jens tillför ju gedigen kunskap och erfarenhet från en tidigare anställning som CFO i börsnoterad miljö, men även
med tidigare erfarenhet som VD i olika sammanhang. Samtidigt vill jag tacka vår styrelseledamot, Per Ganstrand, för goda insatser under
en den period han verkat som CFO. Detta byte är egentligen bara en formalisering av redan etablerade arbetsprocesser, så det är ingen
stor förändring internt. Jens får ett större ansvar, men Per kommer även fortsättningsvis att bistå på konsultbasis i vissa frågor där vi har
stor nytta av hans erfarenhet”, säger Henrik Svensson, VD.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under varumärket Metal Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING
och Spiffbet Sports. Metal Casino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö.
Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader
globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen
Vrtcl Gaming Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified
advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.


