
 

 
 

 

Pressmeddelande  
 

 
 

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, 
producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under 
kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under 
kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.clemondo.se 
 
 

Clemondo Group når förlikning i hyrestvist 
 
Clemondo Group AB (publ) stämdes under 2017 av Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader 
gällande ett hyresavtal för en verksamhetslokal i Rörvik. Parterna har nu förlikts. 
Förlikningsutfallet bedöms täckas av tidigare gjorda avsättningar. 
 
I augusti 2017 stämdes Clemondo av AB Sävsjö Industribyggnader, ett av Sävsjö kommun 
helägt bolag. Tvisten rörde villkoren för ett hyreskontrakt för en av Clemondo hyrd industri- 
och lagerlokal belägen i Håknatorp i utkanten av Rörvik. Parterna har nu nått en förlikning.  
 
Lokalen används idag i mycket begränsad omfattning och bolaget har gjort avsättningar för 
hyreskostnader för outnyttjade lokalytor i samband med den omstrukturering som gjordes 
under andra halvåret 2016. Samtliga kostnader som förlikningen innebär bedöms täckas inom 
ramen för de avsättningar som gjordes i samband med omstruktureringen. 
 
Uppgörelsen påverkar inte kostnaderna eller avsättningar för det åtgärdsprogram som 
bolaget presenterade den 28 maj i år och som innebär att produktionen stängs i Rörvik, 
samtidigt som innesälj koncentreras till orten. 
 

”Clemondo kommer även efter att åtgärdsprogrammet är fullt genomfört att ha ett tiotal 
medarbetare kvar i Rörvik. Därför är vi självfallet glada över att kunna lägga detta bakom 
oss så att vi kan fokusera fullt ut på vår affär”, säger Erik Hantoft, VD Clemondo Group AB. 

 
Helsingborg 8 augusti 2018 
 
För ytterligare information: 
Clemondo Group AB (publ) 
Erik Hantoft, VD, 073- 434 60 30 
 
Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 8 augusti kl. 16.30. Redeye AB är Clemondos certified adviser. Clemondo Group AB 
(publ), 556792-0193 


