
 

Detta är Online Group 
Online Group har ett komplett utbud av tjänster inom Hosting och Onlinemarknadsföring: sökordsoptimering, Adwords, 
sociala medier, webbpublicering, medieplanering, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Group Europe AB 
publ., org.nr. 556264-3022, är noterat på NASDAQ OMX First North med Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550) som 
Certified Adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com  
 

 
 
Stockholm den 27 april 2016 
 
PRESSMEDDELANDE 

Göran Gylesjö utses till VD i Online Group 
 
Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), ONG: Styrelsen för Online Group har utsett 
Göran Gylesjö till ny VD. Han var tidigare affärsområdeschef för Hosting och tillträder sin nya 
befattning 1 juni 2016.   
 
”Mer än 70 procent av vår affär är idag IT-infrastruktur och molntjänster, dvs vår hostingaffär. Göran 
Gylesjö var med och grundande Binero och har framgångsrikt drivit utvecklingen av affärsområdet 
Hosting det senaste året. Göran Gylesjö utses till VD och han tillträder 1 juni 2016 för att fortsätta 
bygga, driva och utveckla Online Group”, säger Lars Wahlström, styrelsens ordförande.  
 
”Vi har en stark affär inom både Hosting och Onlineverksamheten som vi skall vårda och utveckla 
ytterligare. Vi kommer fortsätta sträva efter att ligga i teknisk framkant och tjänsterna skall vara 
enkla och tillgängliga för i huvudsak små och medelstora företag i Norden. Fokus kommer att ligga på 
lönsamhet, kvalitet och kundnöjdhet och det är viktigt för oss att ligga nära våra kunder med service 
och support. Jag ser fram emot att vara med och leda Online Group i förändring till framgång”, säger 
Göran Gylesjö, VD. 
 
Göran Gylesjö var med och grundade hostingbolaget Binero 2006. Binero växte snabbt till att bli en 
marknadsledare och förvärvades 2014 av Online Group. Göran utsågs våren 2015 till 
affärsområdeschef för Hosting. Han är civilekonom från Stockholms Universitet.  
 
Styrelseordförande Lars Wahlströms operativa uppdrag avslutas och CFO Thomas Broberger som 
varit tillförordnad VD återgår till rollen som CFO. Göran Gylesjö har suttit i ledningsgruppen sedan 
våren 2015. I ledningsgruppen ingår: 

 Göran Gylesjö, VD 

 Thomas Broberger, CFO 

 Petteri Vuokko, VD Getupdated 
 
För mer information, kontakta: 
Lars Wahlström, styrelsens ordförande 
Mobil: 070-602 09 90 
Mail: lars.wahlstrom@valuebuilder.se 
 
Information är sådan som Oniva Online Group Europe AB (publ), org.nr 556264-3022, är skyldig att offentliggöra enligt 
Nasdaq First North Nordic rulebook och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument.  
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