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Qliro Group undersöker möjligheten att emittera en 
obligation 
Pressmeddelande, Stockholm, 15 maj 2017 
 
Qliro Group AB (publ) ”Qliro Group” undersöker möjligheten att emittera en obligation. Qliro 
Group överväger att diversifiera sin finansiering genom att vända sig till den nordiska 
obligationsmarknaden som en potentiell källa för kapital. Emissionslikviden från en potentiell 
emission avses användas för allmänna verksamhetsändamål främst inom Qliro Financial 
Services, där Qliro Group ser betydande potential för värdeskapande. 

I mars 2017 blev Qliro AB ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Detta ger 
möjlighet att lansera nya finansiella tjänster för både e-handlare och konsumenter. Qliro AB är 
ett dotterbolag till Qliro Group och rapporteras i segmentet Qliro Financial Services. 
 
Qliro Group har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare för att utvärdera möjligheten 
att emittera en obligation. 
 
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 15 maj 2017 klockan 8:45.  

 
För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta: 
Marcus Lindqvist, VD och koncernchef  
+46 10 703 20 00 
 
Frågor från press, investerare och analytiker: 
Niclas Lilja, tillförordnad kommunikationschef                                                  
+46 736 511 363 
press@qlirogroup.com 
 
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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