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FSport AB (publ) förstärker med ny Chief 
Financial Officer

Det svenska spelutvecklingsbolaget FSport AB har utsett Bolagets ekonomiansvarig Rikard 
Nilsson till ny Chief Financial Officer (CFO). Rikard tillträder som CFO den 1 april 2022. Bolagets 
nuvarande CFO Joakim Dahl övergår till en renodlad roll som Head of Investor Relations inom 
organisationen.

Rikard Nilsson tillträder som ny CFO, efter att ha varit ekonomiansvarig i  under en tid. FSport
Rikard har en gedigen och lång erfarenhet inom redovisning och finans. Sammanlagt har Rikard 
över 30 års erfarenhet från företag som Jysk, Deloitte och Total Produce Nordic, med flera.

”Rikards tydliga finansiella erfarenhet och förståelse samt kunskap för ett bolags värdeskapande, 
kommer att vara betydelsefulla tillgångar i vår tillväxtresa. Vi välkomnar Rikard i rollen som CFO”, 
säger Staffan Lindgren, VD på FSport AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Lindgren, VD
E-post: staffan.lindgren@fsport.se
www.fsportgroup.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4672-252 34 51
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se

Om FSport AB

FSport AB är ett innovativt spelplattformsbolag med svensk spellicens, som levererar 
underhållande mobila sport-spel på en egenutvecklad plattform. Bolagets spelformat Daily 
Fantasy Sports går ut på att deltagare i spelet tar ut "fantasilag" med verkliga sportutövare, vars 
prestationer LIVE ligger till grund för en poängtävling mellan deltagarna med pengavinster. 
Bolaget erbjuder Daily Fantasy Sports i Sverige via . Genom sin medieverksamhet och FSport.se
portalerna  och  är bolaget även leverantör av spelartrafik till den svenska 1X2.se  Trav.se
spelbranschen. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
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Denna information är sådan information som FSport är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-03-31 08:30 CEST.
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