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Pressmeddelande  2014-03-31 
 

Availo AB (publ) utser ny Verkställande Direktör och Finanschef   

Styrelsen har beslutat att utse Peter Ahldin till Verkställande Direktör i Availo AB (publ) samt Sara Kåberg till 
bolagets Finanschef.  

Peter Ahldin är styrelseledamot i bolaget sedan 2008. Sara Kåberg är Ekonomichef i den kvarvarande 
verksamheten inom Availo sedan 2009. Nuvarande VD Robert Öjfelth och Finanschef Susanne Oberlies avslutar 
sina anställningar i samband med Com Hems tillträde av affärsområde Phonera Telefoni. Peter Ahldin och Sara 
Kåberg tillträder idag den 31 mars 2014. 

- Jag är mycket glad att Peter åtagit sig uppgiften som verkställande direktör för Availo. Peter har visat stort 
engagemang och förståelse för bolaget sedan han tillträdde i styrelsen 2008, han är en av bolagets 
största ägare, entreprenör i själen och besitter god erfarenhet av arbete med publika bolag. Det säger 
styrelsens ordförande Henric Wiklund. 
 

- Jag ser fram mot att arbeta tillsammans med Availos ledning och personal i syfte att vidareutveckla 
verksamheten och bygga aktieägarvärde. Det säger tillträdande verkställande direktör Peter Ahldin. 

 

För ytterligare information kontakta: 
Henric Wiklund, Styrelseordförande Availo AB (publ) 
Mobil: 0701-82 00 00 
E-post:  henric.wiklund@availo.se 
 
Peter Ahldin, Verkställande Direktör Availo AB (publ) 
Mobil: 0708-26 22 77 
E-post:  peter.ahldin@availo.se  

 

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda 
Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna 
som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 
20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder 
och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer 
information finns på www.availo.se. 
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