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Stockholm, 5 november 2015 

GK skandinaviserar med vd-rockad –  
Frida Berg blir ny vd i Stockholm 
 
Vid årsskiftet byter Geelmuyden Kiese vd i alla tre länder i syfte att stärka 
byråns skandinaviska erbjudande ytterligare. Frida Berg, nuvarande vice vd 
och partner, blir vd på Geelmuyden Kieses svenska kontor. Nuvarande 
svenska vd:n Janna Sundewall blir vd för GK i Danmark och Morten Hofgaard 
Jørstad, nuvarande danska vd:n, blir vd för byråns norska kontor. 
 
 – Geelmuyden Kiese är en skandinavisk kommunikationsbyrå och nu stärker vi vårt skandinaviska 
erbjudande ytterligare genom en vd-rockad i alla tre länder. Det blir en enorm styrka med en 
byråledning som har djup insikt i verksamheten i alla tre länder, säger Hans Geelmuyden, 
grundare och chef för Geelmuyden Kiese.  
 
Frida Berg började på GK i januari 2014 och anslöt då från McDonald’s och rollen som presschef. 
Under de två år som hon varit på byrån har hon levererat resultat för en lång rad nya 
uppdragsgivare och bidragit i ledningsgruppens arbete på bred front. I maj blev hon vice vd. Nu tar 
hon klivet upp och blir vd. 
 
– Att fortsätta bygga GK tillsammans med kunder och kollegor blir väldigt spännande och jag är så 
glad över förtroendet. Vi ska fortsätta växa genom att leverera strategi med kreativ höjd och 
hantverksstolthet. När vi nu växlar upp ytterligare kommer vi bli oslagbara, säger Frida Berg, 
blivande vd på Geelmuyden Kiese i Sverige.  
 
Janna Sundewall började på GK i januari 2012 och har under sin tre år som vd genomfört en total 
omstart för GK på svenska marknaden. Förra året gjorde GK ett rekordresultat med en byråintäkt 
på 16,9 MSEK och ett resultat på 1,7 MSEK. Därmed är GK i Sverige större och lönsammare än 
någonsin tidigare. 
 
– Det har varit otroligt roligt att bygga upp GK på den svenska marknaden. Nu står vi starka på ett 
sätt vi aldrig tidigare gjort. Att nu få ta över den danska verksamheten ska bli väldigt spännande. 
GK är Danmarks största pr-byrå och har ett starkt varumärke, så den resan blir en helt annan än 
den jag gjort i Sverige, säger Janna Sundewall, blivande vd på Geelmuyden Kiese i Danmark.  
 
Geelmuyden Kiese har drygt 150 medarbetare i Skandinavien, varav 22 i Stockholm. Planen är att 
Stockholmskontoret ska fortsätta växa även under 2016.  
 
För vidare information kontakta:  
Frida Berg, vice vd och chef för Corporate Communications, Geelmuyden Kiese Sverige  
Tel: 0730-240 290, e-post: frida.berg@gknordic.com  
 
Janna Sundewall, vd Geelmuyden Kiese Sverige  
Tel: 0733-10 10 07, e-post: janna.sundewall@gknordic.com  
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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 

http://www.gknordic.com/

