
Oniva Online Group Europe AB (publ) redovisar Delårsrapport för
april-juni 2013
Online Groups delårsrapport för det andra kvartalet 2013 visar fortsatt stark tillväxt för koncernen. Integrationen av nya verksamheter bidrar
positivt till resultatet och genererar även positivt kassaflöde.

Då både omsättningen och rörelseresultatet för Online Group kraftigt överträffade bolagets egna förväntningar har bolaget tidigarelagt
publiceringen av rapporten för andra kvartalet 2013.

* Nettoomsättningen uppgick till 53,0 (38,3) MSEK, en ökning med 38,3 procent.

* Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,1 (3,3) MSEK.

* Rörelseresultatet uppgick till 8,7 (2,3) MSEK.

Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB, kommenterar rapporten på följande vis:

Vi fortsätter att leverera i linje med vår strategi under detta kvartal. Målet är att bli den ledande onlineleverantören med fokus på hosting.
Mycket arbete återstår men det är glädjande att konstatera att vi börjar se resultat av vårt effektiviseringsarbete. Under kvartalet presterar vi
en omsättningstillväxt på 38,3% till 53,0 (38,3) MSEK och en EBITDA på 10,1 (3,3) MSEK. Samtidigt har vi ett positivt kassaflöde från den
löpande verksamheten på 6,4 (1,2) MSEK.

Vi har även avslutat två tidigare meddelade förvärv under rapportperioden. Space2U, som tillsammans med vår befintliga verksamhet, ger oss
första platsen på den svenska marknaden för webbhosting samt ExternIT som tillför ytterligare kapacitet och kompetens inom molnbaserad
outsourcing av IT. Space2U konsolideras i koncernen från maj och ExternIT från och med juni.

Online Group verkar inom två snabbväxande områden: Internetmarknadsföring och molnbaserade tjänster. Centralt för affärsmodellen är att
intäkterna, till största delen, är repetitiva prenumerationsintäkter. Detta ger oss förutsägbara kassaflöden och en stabil plattform att utgå ifrån.
Samtidigt har vi en stor effektiviseringspotential om vi lyckas väl med integrationen av de bolag vi förvärvat. För att dra maximal nytta av dessa
förutsättningar fortsätter vi vår omvandling av bolaget. Vi trimmar således kontinuerligt både organisation och processer i syfte att effektivisera
och minska kostnaderna. Genom att samordna bolagen och genom det ökade intresse som finns för vårt bolag kommer vi också kontinuerligt
att öka vår spetskompetens inom främst sälj och teknik.

Affärsmodellen, som alltså präglas av repetitiva intäkter, lämpar sig väl för en hög grad av automation. Detta förutsätter mer strömlinjeformade
processer med ändamålsenligt systemstöd. Vi inför därför just nu nya koncerngemensamma processer för sälj, kundtjänst, teknisk support och
drift. Gemensamt för dessa är att vi avser att stödja alla processer med de bästa IT-systemen för maximal automation. Under kvartalet har vi
börjat uppbyggnaden av en ny robustare arkitektur i våra datorhallar samt slutit avtal om ett nytt koncerngemensamt system för webbhosting
och fakturering. Genom att på detta sätt ersätta flera egenutvecklade system som kräver mycket underhåll och kontinuerlig vidareutveckling
med ett gemensamt system kan vi minska underhålls- och supportkostnaderna betydligt. Samtidigt minskar vi personberoendet. Arbetet med
implementeringen fortskrider enligt plan och kommer att fortsätta till första kvartalet nästa år.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi bara är i början av de effektiviseringsprojekt som har identifierats. Det kvarstår således mycket arbete för
att uppnå vår fulla potential men det är dock glädjande att konstatera att integrationsarbetet redan börjat ge resultat.

En intressant resa väntar i höst och vinter. Vi välkomnar både nya och gamla aktieägare att följa med.

Fullständig rapport kan hämtas på: http://www.onlinegroup.com/finansiell-oversikt/finansiella-rapporter/

Informationen är sådan som Online Group är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 5 augusti 2013.

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 marknadsledande inom webbhotell i Sverige och har en stark marknadsposition inom molntjänster och onlinemarknadsföring.
Inom koncernen ingår bolagen Getupdated och Just Search som levererar tjänster inom onlinemarknadsföring, samt bolagen Crystone,
Servage och Space2u som erbjuder modern och personlig IT-hosting, som även benämns molntjänster. Bolaget har idag ca 500 000 kunder
runt om i världen.



runt om i världen.

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 164 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


