
 

PRESSMEDDELANDE 

Stockholm den 20 juni 2017  

 

 

Online Groups avveckling av Onlineverksamheten i Frankrike kommer  

att påverka resultatet negativt under andra kvartalet 2017 

 
Nedläggningen av den franska filialen, som är det sista steget i avvecklingen av den franska 

Onlineverksamheten, kommer att belasta resultatet för andra kvartalet 2017 med 8,2 MSEK. 

Nedläggningen av filialen har ingen påverkan på kassaflödet.  

 

Under mars månad 2017 avyttrades dotterbolaget Just Search SARL i Frankrike och en positiv 

resultateffekt på 4,1 MSEK redovisades under första kvartalet 2017. 

 

Nedläggningen av filialen innebär att verksamheten i Frankrike nu helt har upphört och att inga ytterligare 

kostnader kommer att tillkomma.  

 

Nedläggningen av filialen och avyttringen av det franska dotterbolaget innebär att resultatet från hela 

avvecklingen av Onlineverksamheten i Frankrike kommer att påverka resultatet negativt med 4,1 MSEK för 

perioden januari – juni 2017.  

 

Hela Onlineverksamheten omsatte 7,8 MSEK under första kvartalet 2017 och redovisade ett rörelseresultat  

på -0,8 MSEK. 

 

Inom Onlineverksamheten har vi fortsatt renodlingen och fokuserar nu enbart på den svenska verksamheten. 

Försäljningen av dotterbolaget i Frankrike och nedläggningen av filialen var viktiga steg i den renodlingen.  

Vi fortsätter, som vi tidigare meddelat, även den strategiska översynen av hela vår Onlineverksamhet. 

 

Online Group lämnar delårsrapport för andra kvartalet 2017 den 24 augusti 2017. 

 

 

För mer information, kontakta:  
 
Göran Gylesjö, VD 
 
Mobil: 070-510 36 56 
 
Mail: goran.gylesjo@onlinegroup.com 

 
 
Om Online Group 
Online Group har ett komplett utbud av tjänster inom Hosting och Onlinemarknadsföring: Sökordsoptimering, 
Adwords, sociala medier, webbpublicering, webbhotell, domännamn och webbanalys. Bolaget har 110 
medarbetare i Sverige och Tyskland med huvudkontor i Stockholm. Ett komplett erbjudande av framförallt 
hosting och onlinemarknadsföring gör att Online Group fungerar som en helhetsleverantör till små och 
medelstora företag. 
 
Oniva Online Groups aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet ONG. Certified Adviser är 
Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550).  
 
Denna information är sådan information som Oniva Online Group Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Göran Gylesjös försorg, för 
offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 11:45 CET 


