
ONG: Förvärv av Space2u i Kramfors befäster ledande ställning
inom webbhotell
Online Group har träffat en överenskommelse om att förvärva Space2u - ett av Sveriges ledande webbhotell beläget i
Kramfors. Bolaget är både lönsamt och kassaflödespositivt och kommer att bidra med ökad lönsamhet för hela
gruppen. Affären gör det dessutom möjligt att flytta delar av ONGs nuvarande verksamhet till Kramfors, vilket i sig
kommer att kunna ge besparingar på 5 miljoner kronor per år.

”Space2u är ett mycket framgångsrikt företag på den svenska hostingmarknaden. Vi är glada för att vi nu kan integrera den rörelsen i Online
Group då det befäster bolaget som ett av de ledande på marknaden med helhetslösningar inom online med fokus på hosting i Europa”, säger
Urban Johansson, koncernchef för Online Group.

Förvärvet kommer att finansieras via lån och en mindre riktad emission i Online Group. Space2u omsatte 21,5 MSEK under 2012/2013 med
ett rörelseresultat EBITDA på 9,5 MSEK. Företaget Space2u ingår, precis som Servage och Crystone, i den lista med de 10 ledande
webbhotellen i Sverige som Internetworld listade 2012-06-12.

”Med förvärvet av Space2u ingår tre av Sveriges ledande webbhotell i Online Group, vilket gör bolaget klart marknadsledande i Sverige med
en marknadsandel om drygt 30 procent. Bolagets hostingandel växer allt mer och utgör nu mer än 50 procent av koncernens totala intäkter.
Detta är i linje med bolagets strategi att öka hostingaffären som ger repetitiva intäkter och högre marginaler. Med bolagets breda tjänsteutbud
inom onlinemarknadsföring kan vi även erbjuda våra hostingkunder möjligheten att skapa större tillväxt online", säger Urban Johansson.

”Vi har arbetat hårt de senaste åren med att få fram Space2u som ett av Sveriges ledande bolag inom branschen. Verksamheten har mognat
nu och vi känner att det är dags att lämna över taktpinnen till någon som kan utveckla företaget vidare. För oss är det också roligt och viktigt
att driften fortsatt kan ligga här i Kramfors”, säger Elisabeth Lundholm, VD för Space2u.

Online Group-koncernen bildades i januari 2013 och består dels av bolagen Getupdated och Just Search, som fokuserar på att leverera
innovativa produkter och tjänster inom onlinemarknadsföring samt bolagen Crystone och Servage som är marknadsledande inom webbhotell i
Norden.

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 180 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


