Pressmeddelande 2017-04-28

VideoBurst rekryterar ny VD för internationell expansion
Onlinevideobolaget VideoBursts styrelse har i samråd med VD John Goliats valt att inleda en rekryteringsprocess för att
hitta en ny VD för bolaget. Bakgrunden är den internationella expansion som VideoBurst planerar för.

Nuvarande VD John Goliats har meddelat styrelsen att han inte har möjlighet att lägga den kraft och restid utomlands som kommer
att krävas för att ta VideoBurst till nästa fas i expansionen.

“Jag tror definitivt på VideoBursts möjligheter att växa snabbt på nya marknader. Men styrelsen och jag har tillsammans gjort
bedömningen att jag inte är rätt person att leda den omfattande internationella utrullning som bolaget står inför”, säger John Goliats.

John Goliats kvarstår som VD fram till bolagsstämman den 18 maj och kommer därefter att jobba vidare inom bolaget under en
period för att överlämningen till en ny VD ska bli så smidig som möjligt.

“John har gjort ett utmärkt jobb med att ta VideoBurst dit vi är idag. Nu väntar en ny fas där vi söker en person som ska leda bolaget
vidare”, säger Thomas Edselius, styrelseordförande i VideoBurst.

Styrelsen i VideoBurst har inlett rekryteringsprocessen för att hitta bolagets nästa VD och styrelsen planerar att utse en ny VD från
den 18 maj.

För mer information kontakta:
John Goliats, VD
Thomas Edselius, styrelseordförande
IR@videoburst.com

Denna information är sådan information som VideoBurst är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 april 2017

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt,
när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag
som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en
stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

