
Nya delägare stärker ytterligare positionen för Online Group
Efter flera förvärv, emissioner och besparingar står Oniva Online Group Europe AB väl rustade inför framtiden. Nya
kvalificerade och engagerade delägare som bidrar med både kompentens och nätverk innebär dessutom en stor affärsmässig
potential.

Online Groups tillväxt fortsätter, efter fyra större förvärv, senast då företaget blev huvudägare i Binero och genom nyemissioner
som tillfört kapital, har företaget goda möjligheter till synergier. Online Groups marknadsandelar har ökat, marknaden för
webbhotell i Skandinavien har gått från 30% till mer än 50% av den totala marknaden.

Förvärven, emissionerna, kostnadsbesparingarna och effektiviseringarna i kombination med flera nya delägare med både
kompetens och engagemang bidrar till en fortsatt optimism kring Online Group.

”Online Groups marknadsvärde är ca 400 miljoner kronor inklusive emissionskapitalet. Efter genomförd nyemissionen har bolaget
en mycket stark finansiell position med hög stabil lönsamhet. Den strategi vi lade fast i fjol har visat sig vara mycket framgångsrik
och det är med glädje jag kan hälsa flera nya ägare välkomna ombord. De nya ägarna är både kvalificerade och har en hög
kompetens inom olika områden vilket innebär ytterligare affärspotential för Online Group.” säger Urban Johansson, VD och
koncernchef för Online Group.

De större ägarna så som Tibia Konsult AB, styrelse och företagsledning ämnar att teckna emissionen, som meddelades den 2
december 2013, fullt ut.

Bland de nya ägarna finns bland andra:

Magnus Böcker via Blibros

Bo Göransson via Parkerhouse

LMK Gruppen

Rutger Arnholt

Björn Algkvist, tidigare grundare och VD av Intentia

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett
utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring,
webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland,
Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified
adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com


