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CDON genomför effektiviseringsåtgärder 
Pressmeddelande, Stockholm, 27 januari 2016 

 

Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dotterbolaget CDON genomför 

effektiviseringsåtgärder som ett led i bolagets omvandling till Nordens ledande 

marknadsplats på nätet. 

 

CDON genomgår en omvandling till att bli Nordens ledande marknadsplats på nätet i och med 

utvecklingen av CDON Marketplace. Som ett led i denna förändring vidtar nu CDON ytterligare 

åtgärder för att stärka bolagets framtida konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter men också för 

att anpassa kostnadsstrukturen efter bolagets nya förutsättningar.  

 

Effektiviseringsåtgärderna innefattar en personalminskning om cirka 35 tjänster på CDON:s 

kontor i Malmö. Personalminskningen berör samtliga avdelningar inom dotterbolaget och 

kommer att redovisas som en engångskostnad om cirka 15 Mkr och kommer belasta resultatet 

för det första kvartalet 2016.  

 

Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group, kommenterar: ”’CDON har förändrats 

mycket under de senaste åren, inte minst genom utvecklingen av CDON Marketplace. Bolaget 

har idag över 800 anslutna handlare och andelen av försäljning som genereras av CDON 

Marketplace ökar ständigt. I takt med att bolaget utvecklas är det naturligt att personalbehovet 

också förändras. Därför genomför vi nu en effektiviseringsåtgärd för att tillse att bolaget kan 

fortsätta utvecklas på bästa sätt. Det är aldrig ett enkelt beslut att dra ner personalstyrkan, men 

det är nödvändigt för att stärka CDON:s konkurrenskraft och säkerställa att bolaget på ett 

effektivt sätt kan fortsätta sin transformation till att bli Nordens ledande marknadsplats på 

nätet”.  

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen 

om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016 klockan 07:58 CET. 

 

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta: 

Paul Fischbein, VD och koncernchef 

Tfn: +46 (0)10 703 20 00 

 

Frågor från press, investerare och analytiker: 

Erik Löfgren, kommunikationschef                                                  

Tfn: +46 (0) 700 80 75 06 

E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com 
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Om Qliro Group 

Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat 

och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom 

konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, 

NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/ Gymsector.com, 

Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 

2014 genererade gruppen fem miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på 

Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”. 


