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Lexly går in i en ny fas med fokus på 
lönsamhet, grundaren Magnus Stein 
lämnar som VD 
Lexly har efter många år av tillväxt etablerat sig som Nordens ledande aktör inom digital 
juridik med närvaro på alla marknader. Då bolaget nu går in i en ny fas med fokus på 
lönsamhet väljer grundare och vd Magnus Stein att lämna vd posten och övergå till att 
verka som strategisk rådgivare och ägare i bolaget. Emma Strömfelt går in som  
interims-vd. 

Lexly har under det senaste året byggt en tydlig plan mot lönsamhet på de marknader som 
bolaget idag verkar på. 

– Som grundare, första anställde och VD i 13 år är det alltid svårt att tajma när man 
operationellt ska kliva av och nu när vi har en välfinansierad plan mot lönsamhet, är det rätt 
tillfälle och jag känner mig trygg att lämna över stafettpinnen att driva bolaget vidare. Själv 
växlar jag över till att verka som ägare och strategisk rådgivare, säger Magnus Stein 
 

– Magnus och jag har jobbat ihop i många år och under en längre tid diskuterat hur vi tar 
successionen vidare. Vi har nu kommit fram till att detta är ett bra tillfälle att skifta vd posten 
för nästa fas, säger styrelseordförande Håkan Berg. 

Emma Strömfelt, som suttit i Lexly’s styrelse sedan 2019, tillträder som interims-vd. Hon kommer 
närmast från koncernledningen för snabbväxande veterinärbolaget AniCura och har även varit 
innovationschef hos Swedbank. 
 
– Lexly är en pionjär inom legaltech och numera marknadsledande i Norden. Jag ser fram emot 

att exekvera på den plan vi nu lagt och jobba med detta talangfulla team och med alla 
partners på en mer operativ nivå än tidigare, säger Emma. 
 

Rekrytering av ny vd påbörjas omgående. 
 
För ytterligare information: 

Håkan Berg, hakan@montaro.com, tel +46 70 557 39 25 

Magnus Stein, magnus.stein@lexly.com, tel +46 76 002 42 00  
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Lexly enters a new phase with focus on 
profitability, the founder Magnus Stein 
steps down as CEO 
Lexly has, after many years of growth, established itself as the leading Nordic player in 
digital legal services being present in all Nordic markets. As the company is now entering a 
phase with focus on profitability, the founder and CEO Magnus Stein chooses to step down 
as CEO and transition to serving as a strategic advisor and owner of the company. Emma 
Strömfelt takes the role as interim CEO. 

During the last year Lexly has built a clear plan towards profitability in the markets where the 
company is present. 

– As a founder, the first employee and CEO for 13 years it is always hard to time when to 
operationally step down and now when we have a well-funded plan towards profitability, the 
timing is right and it feels comfortable handing over to new management. Personally, I will 
transition to acting as an owner and strategic advisor, says Magnus Stein. 
 

– Magnus and I have worked together for many years and have for a longer period discussed 
how to handle succession. We have now concluded that this is a good time to shift CEO for 
the next phase, says Chairman of the Board Håkan Berg. 

Emma Strömfelt, who has been on the Board of Directors in Lexly since 2019, will take the 
position as interim CEO. Previously, Emma has been in the group management of the fast 
growing veterinarian company Anicura and has also been Head of Digital Innovation at 
Swedbank.  

– Lexly is a pioneer in legaltech and now also a market leader in the Nordics. I look forward to 
executing on the set plan and to working with this talented team and all partners on a more 
operational level than before, says Emma. 

 The recruitment of a permanent CEO will start immediately. 

 

For further information, please contact: 

Håkan Berg, hakan@montaro.com, tel +46 70 55739 25 

Magnus Stein, magnus.stein@lexly.com, tel +46 76 002 42 00 


