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SaveLend Group gör förändringar i 
koncernledningen

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) genomför två förändringar i 
koncernledningen. Nuvarande CFO Jonas Ahlberg utses till vice vd och kommer samtidigt att 
behålla sin nuvarande roll. Nuvarande Head of Communications Lina Brattström utses till IR- 
och kommunikationschef och tar plats i Bolagets ledningsgrupp. Förändringarna träder i kraft 
omedelbart.

Jonas Ahlberg har arbetat i Bolaget sedan 2018 och innehar sedan tidigare rollen som CFO för 
koncernen, en roll som han även fortsättningsvis kommer att ha parallellt med rollen som vice vd. 
Jonas är en av grundarna till Billecta, som förvärvades av SaveLend Group 2018. Han har tidigare 
varit styrelseledamot i SaveLend Group samt innehaft rollen som COO.

Lina Brattström påbörjade sin tjänst som Head of Communications på SaveLend Group den 1 
september i år. Nu utses hon till IR- och kommunikationschef och kommer även att ingå i Bolagets 
ledningsgrupp. Lina har flerårig erfarenhet av arbete med kommunikation och marknadsföring av 
företag i listad miljö och har en kandidatexamen i marknadskommunikation och IT från Stockholms 
universitet.

”Vi gör dessa två förändringar för att dels tydliggöra Jonas naturliga roll som ledare, dels lyfta upp 
kommunikationsarbetet på daglig basis på ledningsgruppnivå. Vi är inne i en mycket expansiv fas 
och både Jonas och Lina bidrar dagligen till att vi närmar oss våra finansiella mål 2025”, säger 
Ludwig Pettersson, vd för SaveLend Group.

För ytterligare information:
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Om SaveLend Group

SaveLend Group AB (publ), 559093-5176, är ett fintech-bolag med cirka 60 anställda och kontor i 
Sverige, Finland och Polen. Vår verksamhet utgår från vår investeringsplattform SaveLend och vår 
faktureringsplattform Billecta. 

Investeringsplattformen gör det möjligt för investerare att få exponering mot krediter såsom 
företags-, fastighets- och konsumentkrediter samt fakturaköp i svenska kronor och euro. 
Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat 
kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.
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