
  Binero Group Gustavslundsvägen 141A SE-167 51 Bromma

Styrelsen i Binero utser Stefan Andersson till VD
Efter samgåendet och integrationen mellan Binero och RedBridge har styrelsen beslutat att utse Stefan 
Andersson till VD med tillträde idag. Charlotte Darth övergår i rådgivande roll till ledningsgruppen fram till 
den 6 september 2022.

Stefan Andersson var tidigare VD för RedBridge och hade efter samgåendet mellan Binero och RedBridge 
rollen som affärsutvecklingschef.

Styrelseordförande Carl-Magnus Hallberg kommenterar:
”Jag och styrelsen tackar Charlotte för hennes betydelsefulla insatser under transformationen av Binero 
till att bli det molntjänstbolag vi är idag. När nu sammanslagningen och integrationen av Binero och 
RedBridge är genomförd, är det en lämplig tidpunkt för tillsättandet av en ny VD för det sammanslagna 
bolaget.”

Ny VD Stefan Andersson kommenterar:
”Med RedBridge specialister inom modern applikationsutveckling och containerteknologi samt Bineros 
högpresterande molntjänster, kan vi erbjuda marknaden en komplett tjänst och tillföra ännu större 
kundvärde. RedBridge har långa kundrelationer och våra engagerade, kunniga medarbetare är mycket 
uppskattade.”

Avgående VD Charlotte Darth kommenterar:
”Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med ett fantastiskt team som prestigelöst och med passion 
har transformerat Binero från ett webbhotell till det moln- och plattformsföretag vi är idag. Det är med 
stolthet jag ser tillbaka på den resa vi gjort och är övertygad om att man kommer fortsätta utvecklas i 
samma positiva riktning.”

Charlotte Darth och styrelsen har kommit överens om att hon under tre månader fram till den 6 
september övergår i en rådgivande roll till ledningsgruppen och kommer därefter att erhålla 
avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande
mobil +46 73-506 60 00

Om Binero Group

Binero Group utvecklar och levererar moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder och 
öppen källkod. Vår specialistkompetens inom modern applikationsutveckling, automatisering och 
managering av molntjänster hjälper kunder till framgångsrik användning av moln- och 
plattformstjänster.  Med våra tjänster som är skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant har vi ett starkt 
erbjudande till såväl offentlig sektor och stora företag som till digitala tillväxtbolag.

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

Kontaktuppgifter Redeye AB, Certified Adviser:
Tel: +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se
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Denna information är sådan information som Binero Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-06-06 20:59 CEST.
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