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PRESSMEDDELANDE  

H&H Group växlar upp erbjudandet inom rörlig media 
genom förvärv av Creo Media Group 
H&H Group förvärvar Creo Media Group, ledande i Sverige inom rörlig media. Genom förvärvet tas ett 
viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av en grupp starka kommunikationsbyråer. Synergierna är 
tydliga när kompletterande kompetenser och erbjudanden samverkar i kunduppdragen.  

”Vi är fantastiskt glada över att få välkomna Creos alla kompetenta medarbetare in i gruppen. Rörlig 
media är ett starkt växande område och en allt viktigare ingrediens i dagens 
kommunikationslösningar”, säger Martin Petersson VD för H&H Group. 

Creo grundades 2009 av Niclas Grunewald, Emalee Mandl och Henry Askensten tillsammans med en 
grupp medarbetare med lång erfarenhet från tv och media. Creos fem ägare blir nu delägare i H&H 
Group. Creo omsätter omkring 40 msek och har 25 medarbetare. Creo stödjer sina kunder i hela 
processen från strategi och rådgivning kring innehåll och teknik till produktion och distribution. På 
kundlistan finns många av Sveriges största och mest välrenommerade företag. Ett exempel är Scania 
för vilket Creo nyligen genomförde en unik livesändning med över 55 000 samtidiga tittare i samband 
med den uppmärksammade globala lanseringen av en helt ny lastbilsgeneration. 

”Vi har fått flera bud på Creo under åren”, säger Niclas Grunewald. ”Men det är tillsammans med H&H 
Group vi ser en framtid: här finns en fantastisk samlad kompetens, här kan våra medarbetare 
utvecklas och här kommer Creo växa snabbare och leverera ännu bättre tjänster.”    

Efter förvärvet får H&H Group en omsättning på knappt 400 msek med ca 250 medarbetare.  Den 
partnerägda gruppen består nu av sex helägda kommunikationsbyråer: Hallvarsson & Halvarsson, 
Comprend, Jung, Creo, Springtime och Involve.  

 

För kontakt: 

Martin Petersson, VD H&H Group 
0709 - 711 291, martin.petersson@halvarssongroup.com 

Niclas Grunewald, VD Creo Media Group 
0704 – 418 027, niclas.grunewald@creo.se 

 

 

 

H&H Group är en ägare av kommunikationsföretag med ambitioner att vara marknadsledare. Gruppen 
består av Hallvarsson & Halvarsson, Comprend, Jung Relations, Creo, Springtime och Involve. Gruppens 
byråer samarbetar med kunder i 10 länder och har drygt 250 konsulter som arbetar från kontor i 
Stockholm, London och Lissabon. Mer information på www.halvarssongroup.com 
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