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UNLIMITED TRAVEL GROUP SÖKER CFO

Vi byter nu från en lyckad strategi för överlevnad under covid19-pandemin till en strategi för 
utveckling och tillväxt och söker till vår hjälp en CFO.

Under hela pandemiperioden har vårt fokus varit på överlevnad. Den positiva utvecklingen av 
bokningsläget har gjort att vi gradvis skiftat fokus från en ”överlevnadsstrategi” till en strategi med 
fokus på affärsutveckling där tyngdpunkten läggs på nyckeltal för tillväxt, bruttomarginal och 
stärkta EBITA-nivåer. Då vår nuvarande CFO valt att lämna koncernen söker vi en efterträdare som 
vill vara med på denna resa.

Unlimiteds samtliga bolag har inte bara överlevt pandemin, utan kommit stärkta ur den. Det visade 
inte minst koncernens kvartalsrapport för januari-mars: pga. säsongsvariationer brukar våra Q1-
rapporter i normala fall visa negativa resultat. Men i år kunde vi faktiskt visa ett positivt EBITA för 
första gången sedan 2010, vilket tydligt bekräftar att vi är på rätt väg.

Unlimited samarbetar med Prodiem Executive i denna rekryteringsprocess som startar omgående.

För mer information kontakta: 
Jens P. Stenseth,
VD & Koncernchef  jens.stenseth@utg.se
+46 (0) 76 647 61 79

Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 
Norrtullsgatan12A 
113 27 Stockholm

Caroline Björk
Affärsområdeschef Rekrytering

 Prodiem Executive
+46 (0) 73-303 34 66
caroline.bjork@prodiem.se

Per Wreding
Affärsområdeschef Prodiem
Prodiem Executive
+46 (0) 70 916 94 00 
per.wreding@prodiem.se
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Om Unlimited Travel Group

Unlimiteds verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är 
små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i 
december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 
nio dotterbolagen Creative Meetings, Go Active Travel, JB Travel, PolarQuest, Ski Unlimited, 
Specialresor, Travel Beyond, Världens Resor och Västindienspecialisten.

Läs mer om Unlimited Travel Group här <<

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, 
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00
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