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Stockholm, 2 november 2015 

GK öppnar kontor i Bryssel 

 
Geelmuyden Kiese förvärvar kommunikationsbyrån Brysselkontoret i EUs 
huvudstad och breddar därmed sitt tjänsteerbjudande inom public affairs. 
Brysselkontoret ger råd till skandinaviska företag med ambition att utveckla ny och 
bättre politik och lagstiftning inom EU. 
 
Paal Frisvold har sedan 2001 drivit kommunikationsbyrån Brysselkontoret på plats i EU-huvudstaden, en 
verksamhet där han som seniorrådgivare hjälper skandinaviska kunder med frågor på europanivå. GK 
förvärvar nu byrån som blir Geelmuyden Kiese Bryssel. Paal Frisvold blir chef för verksamheten i Bryssel och 
även partner i GK. Frisvold har tidigare varit chef för den norska EU-organisationen Europabevegelsen och 
ledde EU:s miljöstiftelse Bellona, som bidrog till utformningen av EU:s energi- och klimatpolitik.  

– Paal har 18 års erfarenhet från Bryssel och imponerande referenser framför allt på energi- och 
miljöområdet och vi är väldigt glada över vår nya partner. Vi ser en ökad efterfrågan på rådgivning kring 
beslut som tas på EU-nivå och satsningen kommer att vara en stor tillgång för våra kunder i alla tre länder, 
säger Hans Geelmuyden, grundare och chef för Geelmuyden Kiese. 

Geelmuyden Kiese har sedan tidigare kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn och har stor vana av att 
arbeta över både politiska och geografiska gränser. Med ett renodlat Brysselkontor utvidgar GK sitt 
verksamhetsområde från Skandinavien och Norden till den för EU-frågor så viktiga staden Bryssel. 

– Det är svårt att hitta politikområden i Sverige som inte påverkas av vad som sker i Bryssel. Nu har vi den 
expertis som krävs och som kommer att bidra till att vi når vårt mål om att bli en lika god rådgivare inom 
public affairs på europanivå som vi är på vår hemmamarknad, säger Janna Sundewall, VD för Geelmuyden 
Kiese i Sverige. 

GK fortsätter att växa i Sverige och redovisade rekordsiffror för 2014. Byrån har funnits i 19 år på den 
svenska marknaden och har under de senaste fyra åren gjort en nystart och är i dag större och lönsammare 
än någonsin tidigare i Sverige. I dagsläget har Geelmuyden Kiese 24 anställda och byrån kommer växa 
ytterligare under de kommande åren. Utöver VD Janna Sundewall går nu även vice VD i Sverige Frida Berg 
in som partner i byrån som nu ägs av totalt 14 partners i Oslo, Köpenhamn, Stockholm och Bryssel. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Janna Sundewall, VD och partner på Geelmuyden Kiese i Sverige 
0733-10 10 07 
janna.sundevall@gknordic.com 
 

Om Geelmuyden Kiese 
Geelmuyden Kiese är en av Skandinaviens största kommunikationsbyråer, med drygt 150 anställda på kontoren i 
Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel. Företaget har en årlig omsättning på drygt 19 miljoner euro och är exklusiv 
samarbetspartner till Ketchum på den skandinaviska marknaden. För mer information: www.gknordic.com 
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