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Topprekrytering rivstartar nya affärsområdet Eniro Venture
Eniros nya affärsområde Venture får en rivstart genom rekryteringen av Marie Wennerhorn
som affärsområdeschef. Med en gedigen erfarenhet och stor passion för att driva
innovation samt utveckla och transformera bolag och produkter, såväl organiskt som genom
förvärv, har Marie Wennerhorn alla de kvalifikationer som uppdraget kräver.
Hon har en bakgrund som managementkonsult på McKinsey följt av en rad roller under sina
åtta år på MTG, senast som M&A Integration and Corporate Development manager, men
också erfarenhet från affärsutveckling i entreprenörsbolag som jämförelsesajten Zmarta,
där hon bland annat drev expansion genom utveckling av nya produkter och förvärv av
bolag såsom Elskling och Insplanet. Hon har bland annat utbildats vid KTH,
Handelshögskolan i Stockholm och National University of Singapore.
“Med Maries bakgrund i kombination med hennes mycket positiva inställning och starka
drivkraft är jag övertygad om att hon kommer att ta vårt nya affärsområde Eniro Venture till
nästa nivå och stärka vårt aktieägarvärde som en följd”, säger Eniros vd Magdalena Bonde.
Marie Wennerhorn tillträder sin tjänst som Vice President för Eniro Venture senast i mitten
av april och efterträder Carl Piva som efter två år lämnar Eniro 1 april.
“Jag vill tacka Carl för att ha lanserat vår nya produktportfölj i sin roll som produktchef och
för att bidragit till att ge Eniro Venture en bra start”, säger Magdalena Bonde.
Eniros Venture blir koncernens tredje affärsområde vid sidan av de två nuvarande,
Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, samt Voice.
Syftet med Eniro Venture är att skapa en hemvist för bolagets utvecklingsprojekt i syfte att
få ut ett högre kundvärde, hitta nya intäktsströmmar och testa nya idéer med en större
flexibilitet. I det nya affärsområdet finns redan bolagets omtyckta app Eniro på sjön, som
växte över 60 procent under fjolåret.
För mer information, vänligen kontakta:
Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com
Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, lars.kevsjo@eniro.com
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