Pressmeddelande, 3 maj 2012

Claes Hallén ny VD i Redbet Holding AB – Jörgen Andersson föreslås
inval i styrelsen
Claes Hallén tar över VD-rollen i Redbet Holding AB i samband med årsstämman den 23 maj i år. Claes
efterträder Jörgen Andersson som samtidigt föreslås inval i styrelsen.
Claes Hallén har varit ledamot i styrelsen för Redbet Holding AB sedan i maj förra året och tillträdde som
tillförordnad ordförande i januari i år. Claes har verkat inom spelbranschen sedan 1983 och startade egen
spelverksamhet 1987. Han har under åren erhållit en bred kompetens från verksamheter inom livegaming,
spelautomater samt webbaserad gaming. Utöver sitt eget företagande har Claes innehaft styrelseposter
inom flertalet företag och elitidrottsföreningar.
Jörgen Andersson, avgående VD Redbet Holding AB:
”Två år har gått sedan jag tillträdde som VD. Bolaget befann sig under 2010 i en mycket svår situation med
fallande intäkter och kraftiga förluster. Bolaget har sedan dess genomgått stora förändringar och
koncernens spelverksamheter är idag lönsamma och visar tillväxt. Mitt uppdrag med att omstrukturera
bolaget är nu avslutat och det är dags för mig att kliva av som VD. Jag välkomnar Claes Hallén i rollen som
ny VD och jag ser fram emot att fortsätta mitt engagemang i bolaget som styrelsemedlem.”
Claes Hallén, tillträdande VD och nuvarande styrelseordförande Redbet Holding AB:
”Jag vill tacka Jörgen Andersson för hans arbete som VD i bolaget och jag är glad att han stannar i bolaget
som medlem i styrelsen. Mitt uppdrag som ny VD är att fortsätta arbetet med att vidareutveckla bolaget,
med primärt fokus på fortsatt tillväxt inom casino och betting.”
För frågor och mer information, vänligen kontakta
Jörgen Andersson, VD Redbet Holding AB
Telefon: 070-569 32 19
E-post: jorgen.andersson@redbet.com
www.redbetholding.se

Om Redbet
Redbet Holdings dotterbolag erbjuder casino, odds och poker på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com,
www.heypoker.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder
även odds offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold
Fondkommission AB som Certified Adviser.
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

