Pressmeddelande

Qliro Group har ingått avtal om att sälja Lekmer
Pressmeddelande, Stockholm, 25 april 2017
Qliro Group AB (publ) har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Lekmer AB till Babyshop
Sthlm Holding AB. Tillsammans med Lekmer blir Babyshop samarbetspartner till Qliro
Financial Services och CDON Marketplace efter transaktionen. Lekmer värderas i
försäljningen till 90 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av att en nyemission om
minst 150 miljoner kronor genomförs i Babyshop Sthlm Holding AB och köparen har redan
inhämtat teckningsförbindelser för detta. Transaktionen bedöms vara slutförd senast vid
utgången av det andra kvartalet 2017.
Analytiker och media bjuds in till telefonkonferens idag på engelska klockan 11.00. För att delta,
vänligen ring 08 50 65 39 56 (Sverige), +44 (0) 330 336 6002 (UK), +49 (0) 69 2222 10612
(Tyskland) eller +1 866 398 2885 (USA) och ange koden 32 51 58 32 52.
– Försäljningen av Lekmer möjliggör att vi i än större utsträckning kan fokusera på våra
kärnområden Marketplace, Fashion samt Financial Services. Dessutom välkomnar vi både
Lekmer och Babyshop som samarbetspartners till Qliro Financial Services och CDON
Marketplace framöver, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.
Lekmer lanserades i Sverige 2006 och förvärvades av Qliro Group under 2010. Sedan förvärvet
har Lekmer vuxit från en omsättning om cirka 12 miljoner kronor under 2010 till 502 miljoner
kronor under 2016.
– Sedan Qliro Groups förvärv har Lekmer etablerat sig som en av Nordens största butiker för
leksaker och produkter för barn på internet. Lekmer och Babyshop får tillsammans större skala
för att hantera branschens utmaningar avseende säsongsvariationer, logistik och
sortimentsutveckling, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.
Efter transaktionen blir Babyshop samarbetspartner till Qliro Financial Services för
betallösningar för e-handel i Sverige och ansluter sig som ny återförsäljare hos CDON
Marketplace.
Försäljningen av Lekmer är villkorad av att en nyemission om minst 150 miljoner kronor
genomförs i Babyshop Sthlm Holding. Köparen har inhämtat teckningsförbindelser
motsvarande en emissionslikvid om 150 miljoner kronor. Transaktionen bedöms vara slutförd
senast vid utgången av det andra kvartalet 2017. Lekmer värderas i transaktionen till 90
miljoner kronor, på skuldfri basis och med ett normaliserat rörelsekapital vid tillträdet.
Betalningen kommer att erläggas delvis kontant vid affärens slutförande och delvis genom att
Qliro Group ställer ut en säljarrevers till Babyshop om upp till 45 miljoner kronor, som ska
betalas i delar fram till 30 april 2018.

www.qlirogroup.com

Qliro Group AB (publ), Box 195 25, 104 32, Stockholm | Besöksadress: Sveavägen 151, 113 46, Stockholm
Org. nr. 556035-6940 | Styrelsens säte: Stockholm | Webbsida: www.qlirogroup.com

1

Qliro Groups bokförda värde på aktierna i Lekmer uppgick den 31 mars 2017 till 26,8 miljoner
kronor. Resultateffekt av transaktionen fastställs i samband med att försäljningen är slutförd då
ytterligare information kommer lämnas. Lekmer beräknas redovisas som avvecklad verksamhet
i koncernens resultaträkning för det andra kvartalet 2017.
Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 klockan 7:00.
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är juridisk
rådgivare åt Qliro Group i transaktionen.
För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, VD och koncernchef Tfn: +46 (0)10 703 20 00
Frågor från press, investerare och analytiker:
Niclas Lilja, tillförordnad kommunikationschef
Tfn: +46 (0) 736 511 363
E-post:press@qlirogroup.com
Om Lekmer
Lekmer erbjuder ett komplett sortiment för barnfamiljen via internetbutiker i Sverige, Norge,
Danmark och Finland samt en fysisk butik i Barkarby Handelscentrum utanför Stockholm.
Sortimentet inkluderar babyprodukter, barnvagnar, bilbarnstolar, barnkläder, leksaker och
inredning till barnrum. Internetbutiken registrerade närmare 30 miljoner besök under 2016 och
tog emot cirka 850 000 order.
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) och Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com,
Bodystore.com och Fitness Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och
konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2016 genererade gruppen 4,5 miljarder kronor i
intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet
”QLRO”.
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