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Asiakastiedote/Announcement

Ville Laakso LINK Mobility Oy:n toimitusjohtajaksi
Ville Laakso appointed as the Managing Director of LINK Mobility Oy

Ville Laakso, DI, on nimitetty LINK Mobility Groupin suomalaisen tytäryhtiön LINK Mobility
Oy:n toimitusjohtajaksi 15. toukokuuta 2019 alkaen. Toimessaan Ville Laakso tulee
keskittymään LINK Mobilityn liiketoimintojen kehittämiseen Suomen ja Baltian alueella.
Ville Laaksolla on laaja kansainvälinen kokemus telealalta. Hän on työskennellyt erilaisissa
liiketoiminnan johto- ja kehittämistehtävissä sekä johtavissa asiantuntijarooleissa 20 vuoden
ajan ennen siirtymistään LINK Mobilityn palvelukseen.
"Haluan kiittää Mika Helaskoskea 2,5 vuoden työpanoksestaan toimitusjohtajana. Mikan
viimeinen päivä LINK Mobilityllä on 20. toukokuuta ja toivomme Mikalle kaikkea hyvää
jatkossa. Samanaikaisesti olemme innoissamme Villen rekrytoinnista. Suomen liiketoiminta on
kasvanut merkittävästi kolmen vuoden takaisen yrityskaupan jälkeen, ja tulemme edelleen
kasvattamaan sitä mm. laajentuvalla palvelutarjonnalla. Ville on erittäin hyvä vahvistus
jatkamaan ja vauhdittamaan Suomen menestystarinaamme", sanoo Fredrik Nyman, LINK
Mobility -konsernin pienten- ja keskisuurten markkinoiden operatiivinen johtaja.
Ville Laakso has been appointed as the Managing Director of LINK Mobility Oy, the Finnish
subsidiary of LINK Mobility Group, taking effect on today 15 May 2019. In his role, Ville
Laakso will be focusing on further development of the LINK Mobility business within Finland
and the Baltics region. Ville Laakso has broad international experience from the
telecommunications domain, having worked for 20 years in various top management,
business development, and leading expert roles prior to joining LINK Mobility.
Fredrik Nyman, COO for LINKs Small and Medium Markets: "I would like to start by thanking
Mika Helaskoski for his contribution to LINK Mobility for the last 2,5 years. We wish Mika all
the best going forward and his last day for LINK Mobility will be the 20th of May. At the same
time we are very excited to be able to recruit Ville. Our Finnish business unit has achieved
good growth since we bought it 3 years ago and we’re looking to increase that even further
and expand with new offerings within a short time span. As such we think Ville will be a very
good fit to continue to run our Finnish success story!"
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