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Förtydligande kring notis från EU-kommissionen med 

anledning av marknadsrykten  
Pressmeddelande, Stockholm, 22 oktober 2015 

 

Med anledning av rykten i marknaden vill Qliro Group AB (publ) förtydliga att den notis som 

Europeiska kommissionen publicerat den 8 oktober 2015 rörande Kinnevik och Qliro Group är 

hänförligt till en regulatorisk anmälan som har gjorts av Kinnevik.  

  
Dokumentet avser ett formaliaärende som handläggs av EU-kommissionen, en så kallad 

förhandsanmälan av koncentration (”prior notification of concentration”) i enlighet med EUs 

konkurrenslagstiftning. Anmälan är inskickad av Qliro Groups största ägare Kinnevik  och är 

kopplad till att Kinnevik har haft en majoritet av rösterna på de senaste bolagsstämmorna i 

Qliro Group,  till följd av ett över tid minskande deltagande av övriga aktieägare, trots att 

Kinnevik endast äger 28,3 procent av kapitalet i Qliro Group.  

 

Anmälan till Kommissionen är således inte föranledd av ökat ägande i Qliro Group eller någon 

annan åtgärd från Kinneviks sida. 

 

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 22 oktober 2015 klockan 13:00 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  

 

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”. 


