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Net Insights CFO lämnar bolaget,
efterträdare utsedd

Stockholm – Net Insights CFO Pelle Bourn har beslutat att lämna sin tjänst och bolaget. Ny
CFO blir Joakim Schedvins, som tillträder senast den 12 november 2020.

Pelle Bourn lämnar Net Insight på egen begäran, men kommer att kvarstå som CFO och 
medlem av ledningsgruppen tills Joakim Schedvins tillträder.

”Det är väldigt tråkigt att Pelle valt att lämna Net Insight. Han har med sitt engagemang och sin 
breda erfarenhet spelat en nyckelroll i det förändringsarbete som bolaget genomgått under de 
senaste två åren. Även om Pelle kommer att jobba kvar ett antal månader vill jag redan nu 
tacka honom för mycket värdefulla insatser för bolaget,” säger Crister Fritzson, vd och 
koncernchef för Net Insight.

”Under de senaste två åren har vi genomfört omfattande förändringar, inklusive ny struktur, 
försäljning av affärsområde samt förvärv. Det är därför ett bra läge att gå vidare till andra 
utmaningar, även om det givetvis inte är ett lätt beslut att lämna bolaget och kollegorna,” säger 
Pelle Bourn.

Som en följd har Net Insight idag utsett Joakim Schedvins till ny CFO. Joakim kommer närmast 
från en tjänst som CFO för Cramo AB, och kommer att tillträda senast den 12 november 2020.

”Joakims breda erfarenhet som CFO från olika typer av industrier kommer att vara värdefull för 
Net Insight. Jag ser fram mot att välkomna Joakim till vår koncernledning och fortsätta 
utveckla bolaget tillsammans,” säger Crister Fritzson.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, vd på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års 
erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande 
kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.
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Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör 
sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett 
geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om 
branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare 
att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight 
drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i 
över 70 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2020-05-13 08:45 CEST.
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