
Stockholm, 7 augusti 2014

Ny VD för 203 Brands
Dotterbolaget 203 Brands AB får idag en ny VD. Tillträder tjänsten gör Martin Lilliestierna som tidigare varit verksamhetschef för bolaget.
Martin Lilliestierna är i grunden civilekonom och har lång erfarenhet av webbproduktion, digital marknadsföring och entreprenörskap.

- Jag ser verkligen fram emot att ta 203 Brands till nya höjder. Vi har under våren renodlat verksamheten och vår portfölj utgörs för
närvarande av Matklubben.se och AllaAnnonser.se. Sajterna är stabila och har god lönsamhet men vi nyttjar långt ifrån deras fulla potential. Vi
kommer bland annat ta fram mobila lösningar för båda sajterna samt ta fram ett språkstöd för att kunna lansera Matklubben utanför Sveriges
gränser inom en snar framtid, säger 203 Brands nye VD Martin Lilliestierna.

- Då vår ambition är att 203 Web Group mer och mer ska gå mot att bli ett investmentbolag ligger självklart en del av utmaningen i att hitta rätt
personer för att driva våra portföljbolag. Martin är kreativ och strukturerad på samma gång och har under sin tid här hos oss på 203
imponerat stort på oss alla. Jag är övertygad om att han kommer göra en lysande insats som VD för 203 Brands, säger 203 Web Groups VD
Jonas Söderqvist.
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About 203 Web Group AB (publ): 
203 Web Group is a publicly traded Swedish media group operating sites in 50 countries.

Om Matklubben: 
Matklubben.se är Sveriges största matcommunity med över 1,1 mijoner medlemmar och närmare 100 000 inlagda recept. Varje dag används
Matklubben av engagerade hemmakockar, matbloggare och andra matintresserade för att skapa, dela och låta sig inspireras av varandras
recept.

Om AllaAnnonser: 
AllaAnnonser är en av Sveriges största annonssökmotorer och listar annonser från andra annonsajter. AllaAnnonser har idag inga egna
annonser och konkurrerar därför inte med andra annonssajter utan ses som en partner till dessa.


