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iZafe Group AB rekryterar Carl-Fredrik Bothén som
Chief Marketing Officer
iZafe Group AB (publ) ("iZafe" eller "Bolaget") meddelar att man anställt Carl-Fredrik Bothén som
Chief Marketing Officer (CMO) för Bolaget. Han tillträdde sin tjänst den 8 november 2021.
Carl-Fredrik har 25 års erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och digitalisering. Han har
bland annat arbetat som nordisk marknadschef för TP-Link Nordic AB och som marknadschef för Sixt
rent a car. Carl-Fredrik har också erfarenheter från arbete i tillväxtföretag i olika utvecklingsskeden
med fokus på bland annat strategiarbete och tillväxt. Han kommer även lägga stor vikt på Bolagets IRstrategi och i samband med detta även bli kontaktperson för aktieägare och investerare.
– I vår tillväxtresa har det blivit naturligt att skapa en ny tjänst och ta in en senior CMO i bolaget. Med
Carl-Fredriks gedigna erfarenhet av marknadsföring och strategiska erfarenheter av strukturerat och
långsiktigt varumärkesarbete, är jag övertygad om att han kommer att vara en viktig tillgång i vår
fortsatta tillväxtresa och ledningsgrupp, säger Anders Segerström, CEO för iZafe Group AB.
“Med mångåriga erfarenheter av arbete med marknadskommunikation, strategisk planering och
affärsutveckling på internationellt etablerade bolag kan jag tillföra kompetens till iZafe Group genom att
vidareutveckla verksamheten till att bli ett vinstdrivande bolag. Jag har i ett tidigt skede bildat mig en
tydlig uppfattning av vårt nuläge och ser en stor potential att tillsammans med en mycket engagerad
organisation. Jag kommer kunna bidra till att öka vår varumärkeskännedom och påvisa
försäljningssiffror, kortsiktigt och långsiktigt”, säger Carl-Fredrik Bothén, CMO på iZafe Group AB.
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital
läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala
medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups
läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den
offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga.
Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group
säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de
prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se. Ytterligare information finns på
www.izafe.se/investor-relations/.
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