
Förändring av roller i Hoist Finance ledningsgrupp
Hoist Finance genomför en förändring av roller i koncernledningen efter bolagets största portföljförvärv någonsin som kommunicerades
den 16 december 2019.

Förändringarna kommer att stärka Hoist Finance strategi om tillväxt och diversifiering inom nya tillgångsklasser, samt bidra till en effektiv
skuldhantering i den nya portföljen med säkerställda förfallna fordringar (”Secured NPLs”) i Frankrike.

Fabien Klecha, CSO och medlem i Hoist Finance koncernledning, kommer utöver sin roll som landschef i Frankrike även anta rollen som
ansvarig för Center of Excellence inom Secured NPLs i Hoist Finance. Han kommer att fortsätta utveckla affären för Secured NPLs som
ska stödja samtliga marknader inom denna tillgångsklass med växande betydelse för Hoist Finance.

Emanuele Reale, nuvarande COO, blir ny CSO och vd Klaus-Anders Nysteen tar över det operativa ansvaret som tidigare låg under
COO.

-     Jag är mycket nöjd med den senaste portföljinvesteringen i Frankrike som mer än fördubblar storleken på vår franska verksamhet och
gör oss till marknadsledare inom säkerställda förfallna fordringar i denna viktiga marknad. Med Fabien som tar huvudansvaret för vår
Center of Excellence för Secured NPLs, med Emanuele tillbaka i rollen som CSO, och med mig själv närmare verksamheten, så är vi
fullt rustade till att exekvera på vår strategi att bli marknadsledande inom våra prioriterade marknader, säger vd Klaus-Anders Nysteen.

Ledningsgruppens sammansättning påverkas inte av ovan förändringar. Förändringarna gäller från 18 december 2019.
 

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

 

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i elva europeiska länder. Med över 1600
dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder
att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella
ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till
vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök hoistfinance.com.


