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Readly meddelar förändringar i ledningsgruppen 
  

Readly International AB (publ) meddelar att Joakim Johansson, Chief Technology 

Officer och Joe Armstrong, Chief Operating Officer, avgår.  

 

Joakim Johansson och Readly har kommit fram till en ömsesidig överenskommelse om att gå 

skilda vägar. Frederik Blauenfeldt Jeppsson kliver in som tillförordnad Chief Technology Officer, 

fram till dess att en ny permanent CTO rekryterats. Frederik blir en del av ledningsgruppen och 

rapporterar till VD. Han har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och har varit 

konsult på Netlight Consulting sedan 2016. Frederik har omfattande erfarenhet från IT-

arkitektur, agilt ledarskap, förändringsledning, rådgivning till ledningsgrupper och kritiska 

interima ledningsroller. 

– Joakim har spelat en viktig roll i Readlys utveckling och har bland annat byggt upp vår 

techorganisation under scaleup-fasen till att bli en strukturerad och högpresterande funktion. När 

Readly nu går in i nästa fas med fokus på att accelerera produktutveckling och innovation anser vi 

båda att tiden är inne för en förändring, säger Maria Hedengren, VD och koncernchef på Readly. 

Vidare har Joe Armstrong meddelat sin avgång och kommer att lämna Readly och sin roll som 

Chief Operating Officer, för att ta sig an en ny utmaning inom M&A-rådgivning. Rollen som COO 

på Readly har i första hand inneburit ledning inom förvärv, legala frågor och kapitalanskaffning. 

Rollen kommer inte att ersättas, och ansvaret kommer att tas över av Readlys CFO, Johan 

Adalberth. 

– Jag vill framföra ett stort tack till Joe Armstrong för hans gedigna arbete under sin tid på 

Readly. Joe hade en viktig roll i börsnoteringsprocessen och förvärvet av Toutabo SA. Jag önskar 

både Joakim och Joe stort lycka till med deras framtida utmaningar, säger Maria Hedengren. 

Med anledning av ovan förändringar kommer Readlys ledningsgrupp att bestå av: 

Mats Brandt, Interim Chief Executive Officer (fr.o.m. 31 januari) 

Johan Adalberth, Chief Financial Officer 

Ranj Begley, Chief Content Officer 

Frida Svensson, Chief People Officer 

Frederik Blauenfeldt Jeppsson, Interim Chief Technology Officer (fr.o.m. 14 februari) 



Cecilia von Krusenstierna, Chief Growth Officer 

Tomas Montan, Chief Product Office 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid 

den tidpunkt som är angiven av Readlys nyhetsdistributör Cision. 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Linnea Aguero, Head of PR and Communications 

+46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.com 

 

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations 

+46 70 233 53 67, rasmus.blomqvist@readly.com 

 

Om Readly 
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en 

digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och 

internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har 

prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 

förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick 

omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq 

Stockholm Midcap. För mer information, besök https://corporate.readly.com. 
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