
Jan Dahlqvist ny styrelseordförande i Online Group
Styrelsen i Online Group har utsett Jan Dahlqvist till ny styrelseordförande i Oniva Online Group Europé AB. Han efterträder Åke Eriksson,
som tar plats som styrelseledamot. Jan Dahlqvist valdes in i styrelsen som styrelseledamot den 3 januari 2013.

- Jag anser att Jan Dahlqvist är väl lämpad att ta bolaget till nästa nivå, samt att positionera bolaget som Europas ledande helhetsleverantör
inom onlinemarknadsföring med fokus på hosting. Med Jan Dahlqvists gedigna erfarenhet från liknande uppdrag, där han har lyckats stärka
bolagets position och lönsamhet, och sin erfarenhet av affärs- och organisationsutveckling kommer han att starkt bidra till den fortsatta
utvecklingen och lönsamheten av Online Group, säger Åke Eriksson, tidigare ordförande i Online Group. Den nya styrelsen har som ambition
att få Online Group att ta en större position på marknaden och det är därför jag med gott samvete kan lämna över till Jan Dahlqvist. Han är
helt rätt person för uppdraget med tanke på de utmaningar och möjligheter bolaget står inför.

Online Group är marknadsledande inom webbhotell i Sverige idag och har en stark marknadsposition inom onlinemarknadsföring. Inom
koncernen ingår bolagen Getupdated och Just Search som fokuserar på att leverera tjänster inom onlinemarknadsföring, samt bolagen
Crystone, Servage och Space2u som erbjuder en modern och personlig IT-lösning. Bolaget har idag ca 500 000 kunder runt om i världen.

Jan Dahlqvist är sedan 2006 partner på det prisbelönta riskkapitalbolaget Polaris som investerar i mindre och medelstora företag i Danmark
och Sverige. Jan Dahlqvist har varit styrelseledamot i ett 10-tal bolag, bl a framgångsrika marknadsledande bolag som Pysslingen, Frösunda
och Fiskarhedenvillan. Idag är han ledamot i Svenska Vårdfastigheter, Bergteamet och Alignment System. Online Groups styrelse består nu av
Jan Dahlqvist som styrelseordförande samt styrelseledamöterna Åke Eriksson tidigare styrelseordförande sedan 2009, Urban Johansson VD
för Online Group, Manfred Aronsson tidigare VD för MTG TV och Carl-Magnus Hallberg som har tidigare erfarenhet från NASDAQ OMX, som
Senior Vice President Global IT Services för Stockholm och New York. Carl-Magnus Hallberg kommer under 2013 att tillträda som Chief
Technology Officer för TeliaSonera Mobile.

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 Internetmarknadsföring. 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


