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Klargörande angående uppgifter i media relaterade till 
pågående skatteutredning i Ryssland 

 
Med hänvisning till uppgifter i media kan Oriflame bekräfta att bolaget är föremål för en 
pågående skatteutredningsprocess och med anledning av det uppsökte nyligen polisen 
Oriflames kontor i Moskva. Händelsen var oväntad då företaget sedan utredningens början 
löpande samarbetar med myndigheterna. 
 
Den aktuella skatteutredningen inleddes för ett par år sedan och Oriflame har överlämnat all 
information som begärts. Flera oberoende lokala och internationella experter har bekräftat att 
Oriflames skattehantering är i enlighet med gällande lokal och internationell lagstiftning. 
Bolagets effektiva skattesats i Ryssland är hög. De intervjuer som genomförts och de 
dokument som överlämnats till myndigheterna ger inte Oriflame någon anledning att ändra 
denna bedömning.  
 
Möjliga krav inkluderas i de ansvarsförbindelser som redovisats i tidigare rapporter. Hittills 
har utredningen inte lett till något slutgiltigt utlåtande från skattemyndigheten och bolaget 
känner sig tryggt i sin uppfattning gällande den aktuella skatteutredningen i Ryssland. 
 
Oriflame kommer fortsätta att samarbeta fullt ut med myndigheterna i utredningen medan 
bolaget försöker bringa klarhet i anledningarna till myndigheternas senaste agerande. 

 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Gabriel Bennet, CFO     +41 798 263 713 
Johanna Palm, Director Investor Relations  +46 765 422 672 

 
 

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, 
direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett 
brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. 
Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-
konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,5 miljarder euro. 
Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och 
återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett 
flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World 
Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Luxemburg, och med 
globala kontor i Luxemburg och Schweiz. Oriflame är noterat på Nasdaq OMX, 
Stockholm. 


