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ITAB UTSER FINANSIELL RÅDGIVARE 
 
ITAB utser rådgivare för översyn av sina finansiella möjligheter att transformera verksamheten och förtydliga sin 
marknadsposition som den ledande leverantören av lösningar för retail. 
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med vår kunskap, våra lösningar och vårt 
ekosystem av partners. Efter många år med framgångsrik tillväxt och god lönsamhet har ITAB under senare år 
upplevt en dynamisk marknadssituation som drivs av förändrade konsumentbeteenden. 
 
 
“ITAB är ledande inom vår bransch och vi måste utveckla oss för att stärka vår roll som marknadsledare och skapa 
lönsamhet och framtida tillväxt. Vi har beslutat att förenkla vår affärsmodell, effektivisera verksamheten och 
investera i affärsförmågor. Vi kommer att bygga vidare på styrkan som marknadsledare för att bearbeta 
internationella retailkedjor med vår geografiska närvaro och vårt erbjudande som är unikt på marknaden” säger 
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef ITAB. 

 
ITAB kommer att fokusera på tre områden för att driva transformationen: 

• Vår marknadsbearbetning kommer inriktas på att skapa kundvärden som lösnings- och tjänsteleverantör  
• Verksamheten kommer att effektiveras genom gemensamma processer och information för att driva 

synergier, minska kostnader och öka servicenivån till marknaden 
• För att driva den planerade omvandlingen och förbättra kapitalisering av vår verksamhet, kommer en 

finansiell omstruktureringsanalys att genomföras för att säkra att ITAB är positionerat på bästa sätt för alla 
intressenter 

 
”Vi har utsett Macquarie Capital till oberoende finansiell rådgivare, när vi har ytterligare information om resultatet av 
den finansiella analysen och dess slutsatser kommer vi följaktligen att uppdatera marknaden”, säger Andréas 
Elgaard, VD & Koncernchef ITAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, tag kontakt med: 
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef 
Telefon:  036 31 73 00 
Mobil:    073 232 16 35 
Box 9054, 550 09 JÖNKÖPING 
Telefon: 036 31 73 00 
www.itab.com, www.itabgroup.com 

 


