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Styrelsen för Samtrygg Group (publ) utser Jim 
Ankare till ny VD

Styrelsen för Samtrygg Group (publ) har idag utsett Jim Ankare till ny VD. Jim kommer senast 
från rollen som Chief Marketing Officer på Advisa, en av Sveriges ledande låneförmedlare som 
växte omsättningen med 94 procent under 2019. Han tillträder rollen som VD för Samtrygg 
Group (publ) den 15 februari 2021. Fram till dess fortsätter nuvarande VD i samma kapacitet 
som tidigare.

”Jag är glad och stolt över att Jim tillträder som ny VD för Samtrygg. Han har lång och 
framgångsrik erfarenhet som ledande befattningshavare, omfattande expertis inom digital 
marknadsföring och dessutom mångårig erfarenhet som management-konsult. Den 
kombinationen kommer vara otroligt värdefull för Samtrygg under nästa fas i bolagets utveckling, 
som handlar om att växa försäljningen och skala upp verksamheten,” säger Marcus Lindström, 
styrelseordförande. 

”Samtrygg befinner sig i en spännande fas. Bolaget har en bevisad affärsmodell och stor potential 
att växa affären kraftigt i både Sverige och på nya marknader. Under året har det gjorts flera viktiga 
investeringar i både produkt och plattform som tillsammans skapar goda förutsättningar att skala 
upp verksamheten ytterligare. Det är ett engagerande arbete som jag ser fram emot att leda,” 
säger Jim Ankare, tillträdande VD. 

(1978) kommer senast från en roll som Chief Marketing Officer på Advisa. Han Jim Ankare 
arbetade tidigare som Head of Consumer Sales & Marketing på SF Studios, och dessförinnan var 
han Director of Customer Loyalty på Scandic Hotels. Jim har även varit Senior Manager på både 
EY Advisory Services och Greenwich Consulting. Han har dubbla examina från Lunds Universitet: 
civilekonom samt jurist.
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Om oss

Samtrygg Group AB (publ) är en ledande plattform för trygg andrahandsuthyrning. Under 2019 
omsatte bolaget ca 149 MSEK, varav ca 24 MSEK i avgiftsintäkter. Sedan starten 2013 har Samtrygg 
haft en CAGR om 78 procent, och sedan början av 2017 handlas bolagets aktie på Nordic MTF.
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Denna information är sådan information som Samtrygg är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2020-11-23 14:28 CET.

Bifogade bilder

Marcus Lindstrom (tv), Jim Ankare (th)

Bifogade filer

Styrelsen för Samtrygg Group (publ) utser Jim Ankare till ny VD

https://storage.mfn.se/3ff76230-c1fc-407b-b993-3b3447e73b65/marcus-lindstrom-tv-jim-ankare-th.jpg
https://storage.mfn.se/5de1ef5f-ee34-4937-b7fa-1b99d7a4a6d9/styrelsen-for-samtrygg-group-publ-utser-jim-ankare-till-ny-vd.pdf

