
 

 

Pressmeddelande, 24 april 2019 

Raketech rekryterar ny Chief Operating Officer 

Raketech, en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, har rekryterat Oskar 

Mühlbach som ny Chief Operating Officer (COO) för bolaget.  

Oscar Mühlbach har mångårig erfarenhet från några av Nordens mest framgångsrika varumärken inom e-

handel och onlinespel. Han kommer närmast från rollen som Chief Ventures Officer och Managing Director 

för Mr Greens digitala mediebyrå Green Media. Bland tidigare anställningar har han bland annat suttit i 

ledningsgruppen för Footway Group och varit COO för Lensway.  

Som COO hos Raketech kommer Oskar Mühlbach ingå i ledningsgruppen och driva frågor som rör bland 

annat geografisk expansion och digital användarupplevelse. Han börjar sin anställning den 1 maj 2019. 

Michael Holmberg, vd för Raketech, kommenterar: ”Med sin gedigna bakgrund inom digitala affärer fyller 

Oskar alla kriterier för COO-rollen. Tillsättandet är en del av våra globala ambitioner, där vi fortsätter växa 

såväl organiskt som via förvärv inte bara i Norden utan också i andra geografier.” 

Oskar Mühlbach, tillträdande COO för Raketech, kommenterar: ”Spelmarknaden är i förändring och det är 

centralt för alla aktörer att optimera sina affärsmodeller och i ännu högre utsträckning bli digitala i sitt 

arbetssätt. När Raketech fortsätter expandera ser jag som en av mina viktigaste uppgifter att säkerställa hög 

skalbarhet när man går in på nya marknader.” 

För mer information, kontakta press@raketech.com.  

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 8.00 CET. 

Om Raketech Group 

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster 

inom jämförelse för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. 

Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara 

tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, 

och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på 

Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-

463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com. 
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