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Pressmeddelande den 13 november 2020 
 
 
 
Peter Borsos föreslås som ny styrelseledamot till Awardit AB (publ) 
 
Awardit står inför en spännande framtid där en fortsatt tillväxt och expansion 
såväl inom som utanför Norden är av intresse. Som ett led i att öka bolagets 
kompetens kring digitalisering och internationalisering föreslår aktieägare 
representerande en majoritet av aktierna nyval av Peter Borsos till styrelsen. 
Peter Borsos kommer närmast från Telia Company där han som medlem i 
koncernledningen varit både kommunikationsdirektör och Head of Telia Global. 
Under sin tid på Telia ansvarade Peter bl.a. för Telia Ventures, Division X, Telia 
Carrier och innovation.	 Peter har relevant erfarenhet från både konsument- och 
företagstjänster.		 Han är civilekonom och har även tidigare erfarenhet från bl.a. 
Swedbank som kommunikationsdirektör och innan dess Vice VD på Ålandsbanken 
Sverige. 
 
Peter äger 22,000 aktier i Awardit. 
 
Peter kommer att vara adjungerad styrelseledamot från och med den 13 
november 2020 och väljas in senast på nästkommande årsstämma. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Styrelseordförande:  Samir Taha 
Telefon:   +46 70	553 33 13 
E-post:  samir.taha@arosbostad.se  
 
 
Om Awardit 
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att 
implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot 
konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en 
bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående 
lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och 
clearing av transaktioner mellan dessa.   
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Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit 
AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom 
Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, 
poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis 
genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker 
genom Market2Member AB. 
 
Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North 
Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.  
Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05	800. 
 
 


