
Bambuser stärker ledningsgruppen med rekrytering från Spotify
Bambuser har rekryterat Jesper Funck som Chief Product Officer. Jesper kommer att ingå i ledningsgruppen och får också
rollen som COO. Bolagets interims-VD Maryam Ghahremani blir ordinarie VD från och med 22 augusti.

Jesper Funck, som tillträder sin tjänst den 13 augusti 2018, kommer närmast från Spotify där han arbetat med data/analys, innovation och
strategi inom såväl produkt som marknad. Han har tidigare arbetat som konsult på Mediavision AB med inriktning på strategier för digital video
och TV.

”Det ska bli inspirerande att komma in på Bambuser som är ett spännande företag med en stark produkt och många duktiga och passionerade
medarbetare. Genom att jobba datadrivet och kundfokuserat har Bambuser alla möjligheter att ta en stark position på en snabbt växande
marknad”, säger Jesper Funck.

Styrelsen har utsett Maryam Ghahremani till ordinarie VD för Bambuser. Maryam Ghahremanis tjänst som interims-VD övergår därmed till en
ordinarie tjänst från och med 22 augusti 2018.

”Jag behövde ingen betänketid innan jag accepterade styrelsens erbjudande om att gå in som ordinarie VD för Bambuser. Vi ser nu att bitarna
för den nya strategin, som kommer att lanseras under Q3/Q4 i år, börjar falla på plats. I skiftet mot ett mer datadrivet och snabbfotat arbetssätt
behöver vi någon som förstår marknaden samt har det tekniska djupet att driva produkten mot våra kunders efterfrågan och behov. I Jesper
har vi hittat denna person och jag ser fram emot att få jobba tillsammans med honom”, säger Bambusers VD Maryam Ghahremani.

Denna information är sådan information som Bambuser AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
augusti 2018 klockan 08:00.
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Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för livevideo. Sedan 2007 har Bolaget utvecklat en plattform för
interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt att streama livevideo från mobiltelefoner och webbkameror till internet. Bambusers
genombrott inträffade under 2010, då Bolagets tjänst användes för att rapportera om oroligheterna i Egypten under parlamentsva-let. Året
efter producerades videos via Bambuser och användes i ett flertal tv-sändningar världen över under den s k arabiska våren.Idag är
Bambusers tjänst installerad i fler än 50 miljoner telefoner och har under åren nått 100-tals miljoner nyhetskonsumenter via bolag som CNN,
BBC, Al Jazeera, SkyNews etc. Sedan 2014 har Bambuser valt att fokusera på B2B, Business-to-Business, för att få större spridning av
bolagets produkter och stärka den långsiktiga intäktspotentialen. Bland kunderna finns bland annat bolag som Associated Press, Aftonbladet,
NRK, DR, och Vinculums.


