
Mirovia Groups nya COO ska hjälpa dotterbolagen att bli ännu mer
lönsamma

Mirovia Group anställer Ola Stafström som ny COO för att hjälpa sina dotterbolag att bli ännu mer
lönsamma.

Under Mirovia Groups 1,5 års historia har de växt med 8 bolag och totalt 22,3 %  i EBITDA marginal (pro
forma 2021).

- Ola kommer bli extremt viktig för vår framtida tillväxt och vi har jobbat under en längre tid för att
säkerställa denna rekrytering. Det känns skönt att vi äntligen kommit i mål och jag ser fram emot
att jobba nära Ola för att stötta våra bolag i arbetet med sin organiska tillväxt. Med Ola får vi en
person med hög domän expertis och lång erfarenhet från Accenture där han tidigare jobbat i
landskapet mellan IT och affär, säger Sebastian Karlsson, VD och grundare av Mirovia Group

Ola kommer i sin roll som COO att hjälpa Mirovias dotterbolag med bland annat kommersiella
roadmaps, korsförsäljning, gemensamma upphandlingar, möjligheter till samarbeten och avlasta
bolagens ledningar med det som behövs för att entreprenörerna ska fokusera på sin core business.

- Vi har redan en härlig palett med bolag med otaliga vitt skilda styrkor som kompletterar
varandra och jag ser fram emot att hjälpa dem att bli ännu starkare individuellt, men även
tillsammans. Bakom smarta idéer finns det smarta människor, så det ska bli oerhört inspirerande
att se vad vi tillsammans kan skapa och ta nästa kliv framåt ihop, säger Ola Stafström.

Ola kommer att tillträda sin tjänst den 1:a april.

Om Mirovia:

Mirovia är en nordisk koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder
mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster. Mirovia grundades 2020 med målet att vara en aktiv
ägare och affärspartner till små och medelstora bolag som har fortsatt självstyre över sin
verksamhet. Mirovia Groups omsättning uppgick till drygt 300 MSEK pro forma under 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Sebastian Karlsson, VD och medgrundare, på mailadress sebastian@mirovia.io

www.mirovia.io

http://www.mirovia.io
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