Pressmeddelande

Clemondo utökar åtgärdsprogrammet
Den nya ledningen i Clemondo planerar ytterligare besparingar utöver tidigare presenterade
åtgärdsprogram för att stärka lönsamheten. De nya åtgärderna innebär besparingar på 16
MSEK och berör 11 tjänster. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts.
-

Vi har analyserat situationen och kommit fram till att det krävs ytterligare insatser för att
nå vårt lönsamhetsmål. Åtgärderna innebär att vi tydligare fokuserar på vår kärnaffär
inom Brands och förenklar genom att skala bort projekt och satsningar som inte stöttar
kärnaffären. Jag beklagar att det leder till övertalighet, men är övertygad om att detta är
vad som krävs för att skapa en stabil grund för framtida tillväxt, säger Michael Engström, t
f VD i Clemondo Group AB.

Clemondo har under året påverkats negativt av stigande råvarukostnader men bedömer att
både råvarupriserna och valutakursen nu stabiliseras. Flera prishöjningar har genomförts som
ännu inte fullt ut kompenserar för de ökade råvarukostnaderna och valutaförändringarna, en
höjning får effekt under Q4 och ytterligare är planerade 2019.
Det tidigare presenterade åtgärdsprogrammet som innebar 12 MSEK i sänkta kostnader
utökas nu med ytterligare 16 MSEK, i båda fallen med full effekt under 2019. Det utökade
åtgärdsprogrammet innebär att engångskostnaderna ökar med 9 MSEK till totalt 25 MSEK.
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