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Delårsrapport  
januari-juni 2018 

 

Emission och åtgärdsprogram ger 
handlingsutrymme för nystart 
  
1 april – 30 juni 2018 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 67,7 (72,4) MSEK. 

 EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -9,4 (4,2) MSEK. 

 Engångskostnader belastade resultatet med 9,7 (0,2) MSEK, varav 9,5 (0,2) MSEK påverkade EBITDA 

 Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 (-1,9) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,04) SEK före utspädning och -0,24 (-0,04) SEK efter utspädning. 
 

1 januari – 30 juni 2018 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 141,5 (167,4) MSEK. 

 EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -8,2 (14,6) MSEK. 

 Engångskostnader belastade resultatet med 9,7 (0,9) MSEK, varav 9,5 (0,9) MSEK påverkade EBITDA 

 Resultatet efter skatt uppgick till -17,2 (1,1) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,34 (0,02) SEK före utspädning och -0,32 (0,02) efter utspädning. 
 

Viktiga händelser under perioden 
 

 Clemondo omstrukturerar organisationen för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Åtgärderna innebär 
bland annat att produktionen i Rörvik stängs och koncentreras till Helsingborg. 

 Kvartalet belastas med 9,7 MSEK i engångskostnader som är kopplade till omstruktureringen. 

 Clemondo genomför fulltecknad och garanterad företrädesemission om cirka 36 MSEK efter emissionskostnader, 
som ska finansiera ett åtgärdsprogram för att säkerställa en offensiv tillväxt. 

 
Viktiga händelser efter periodens utgång 
 Clemondo har förlikats med Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader i en tvist gällande ett hyresavtal för en 

verksamhetslokal belägen i Håknatorp i utkanten av Rörvik. Uppgörelsen påverkar inte resultatet eftersom tidigare 
gjorda avsättningar för hyreskostnader av outnyttjade lokalytor i samband med omstruktureringen under andra 
halvåret 2016 bedöms täcka samtliga kostnader som är hänförliga till förlikningen.  
 

Finansiell översikt 
 

 April-juni 
2018 

April-juni 
2017 

Jan-juni 
2018 

Jan-juni  
2017 

Helår 
2017 

Nettoomsättning, MSEK 67,7 72,4 141,5 167,4 300,9 

EBITDA, MSEK -9,4 4,2 -8,2 14,6 18,1 

EBITDA % neg 5,8 neg 8,7 6,0 

Resultat efter skatt, MSEK -12,9 -1,9 -17,2 1,1 -8,1 

Resultat per aktie, före utspädning -0,25 -0,04 -0,34 0,02 -0,16 

Resultat per aktie, efter utspädning -0,24 -0,04 -0,32 0,02 -0,15 
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VD har ordet 

 

”Åtgärdsprogrammet kommer öka vår 
konkurrensförmåga och generera tillväxt” 

 

Erik Hantoft, VD 

Clemondos försäljning under årets andra kvartal summerades till 67,7 MSEK, vilket är 4,7 MSEK lägre än 
motsvarande period i fjol. Framför allt                                                                  
som hygien-segmentet                                  2 2017. Vår bruttomarginal fortsätter att 
pressas av prishöjningar på råvaror.  Vi tvingas därför till att ytterligare höja våra priser under hösten. 
Justerad EBITDA uppgick till 0,1 MSEK jämfört med 4,5 MSEK för motsvarande period föregående år. 
 
Under perioden inledde vi arbetet med ett offensivt åtgärdsprogram i syfte att stärka vår lönsamhet och 
konkurrenskraft. I korthet går åtgärderna ut på att vi samlar vår tillverkning i Helsingborg, koncentrerar 
funktioner istället för att sprida ut dem, utvecklar kompetensen i vår marknads- och säljorganisation 
samt outsourcar aktiviteter så att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet. Det innebär att kvartalet 
belastas med 9,7 MSEK i engångskostnader, i huvudsak avsättningar för hyreskostnader, personal-
förändringar i såväl Helsingborg som Rörvik och miljökostnader kopplade till stängningen av fabriken i 
Rörvik. 
 
Utöver de direkta avsättningarna som redovisas i Q2 så räknar vi med att engångskostnader av löpande 
karaktär för projektledning, flytt och extraordinära personalkostnader kommer att påverka resultatet 
fortsatt under 2018. Effekterna av besparingarna kommer successivt att bli synliga under andra halvåret 
2018 och under 2019. Efter periodens utgång har vi förlikats med Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader 
i en tvist gällande ett hyresavtal för en av våra verksamhetslokaler belägen i Håknatorp i utkanten av 
Rörvik. Uppgörelsen påverkar inte resultatet eftersom tidigare gjorda avsättningar som gjordes i 
samband med omstruktureringen under 2016 bedöms täcka kostnaderna för uppgörelsen.  
 
Vi kan också glädja oss över att vi framgångsrikt har genomfört en emission som tillför omkring 36 MSEK 
efter emissionskostnader. Likviden finansierar åtgärdsprogrammet som sänker kostnadsbasen och 
stärker vår balansräkning. Emissionslikviden möjliggör även en förstärkt bearbetning av marknaden, 
bland annat en satsning på våra digitala kanaler. Under hösten kommer vår nya hemsida att 
presenteras, vilket väsentligt förbättrar tillgängligheten till information om våra produkter.  Vi arbetar 
vidare med att se över vårt produktsortiment för att förfina vårt erbjudande till kunder inom utvalda 
segment och inom kort kommer vi att lansera en ny produktserie inom proffsrekond.  
 
Jag är övertygad om att det åtgärdsprogram som vi nu genomför kommer öka vår konkurrensförmåga 
och generera tillväxt. Emissionen säkerställer att vi har resurser och kraft att vara fortsatt offensiva med 
förbättrad marknadsbearbetning och fortsatt implementering av vår varumärkesstrategi för att 
därigenom uppnå våra finansiella mål.  

 
Erik Hantoft 
VD, Clemondo Group AB (publ) 
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Affärsområdenas utveckling 
 
Clemondos affär är strukturerad utifrån två övergripande              – Brands samt Private Label & 
Logistik.  

 

Affärsområde Brands 
 
Affärsområdet Brands utvecklar, tillverkar och marknadsför egna kemtekniska rengöringsprodukter vid 
bolagets produktionsanläggning i Helsingborg. Affärsområdets produkter säljs i huvudsak under tre 
starka egna varumärken; Lahega för fordon, Strovels för industri och Liv för hygien. Under det andra 
kvartalet 2018 omsatte Brands 48,7 MSEK

1
 (51,1), vilket motsvarar 72,0 procent av försäljningen.  

 

 
 
 

Varumärket Lahega erbjuder helhetslösningar inom fordonsvård 
för såväl professionella användare som konsumenter. I 
tjänsteutbudet finns även utbildningar. Under perioden har två 
nya kunder inom lastbilstvätt tillkommit samt att en upphandling 
har vunnits hos ett av de större bilhusen i Stockholmsregionen. 
Under perioden har möten genomförts med affärsområdets 100 
största kunder för att utvärdera behov och identifiera 
varumärkets styrkor och svagheter inom respektive segment. 
 

 
 
 

Strovels är det övergripande varumärket som erbjuder 
rengöringsprodukter och processhjälpmedel för tillverknings-, 
underhålls- och livsmedelsindustrin. I Strovels koncept ingår 
utbildning och support till kunderna, för att kunna erbjuda 
helhetslösningar som underlättar anpassning till ökade 
hygienkrav.  
 

 
 

Varumärket Liv erbjuder produkter inom desinficering, hudvård 
och rengöring, samt produkter för lokalvård. I erbjudandet till 
kund ingår support, utförlig dokumentation samt utbildning i hur 
produkterna ska användas. Liv är marknadsledande inom offentlig 
sektor och majoriteten av Sveriges landsting använder produkter 
från Livs sortiment. Liv har deltagit i en större upphandling inom 
hygien under det andra kvartalet med förnyat förtroende som 
resultat.  
 
 

 
Affärsområde Private Label by Clemondo 

 
Private Label och Logistik utvecklar, tillverkar och distribuerar kemtekniska rengöringsprodukter 
genom kundernas egna märkesvaror, som förkortas EMV. I dag producerar Private Label & Logistik 
cirka 400 EMV och finns representerat i en stor del av svensk handel. Affärsområdet erbjuder även 
skräddarsydda logistiklösningar, där drygt 150 produkter matchas med kundens etikett och 
distribueras direkt till konsumenter och företag. Affärsområdet Private Label & Logistik omsatte 18,9 
MSEK

1
 (21,3) under perioden, vilket motsvarar 28,0 procent av försäljningen. Med anledning av 

pågående omstruktureringsarbete med flytt av produktion från Rörvik till Helsingborg genomförs en 
omfattande översyn av affärsområdets sortiment och logistikupplägg.  
 
 
 
 
 
 
1 

Som en följd av införandet av ett koncerngemensamt affärssystem genomfördes en omklassificering av vissa 

kunder, vilket innebär en omfördelning av försäljning från Brands till Private Label & Logistik. För andra kvartalet 
2018 uppgår denna omfördelning till 0,6 Mkr (1,5). Jämförelsesiffror för föregående år är också justerade. 
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  KONCERNENS UTVECKLING, 1 APRIL – 30 JUNI 2018  

   
Omsättning Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 67,7 (72,4) MSEK, en minskning med 6,5 procent jämfört med 

samma period 2017. Framför allt beror minskningen på en ökad konkurrens och prispress inom private label och 
hygiensegmenten. 

Bruttovinst Bruttovinstmarginalen för koncernen uppgick till 42,7 procent, vilket är en minskning med 5,9 procentenheter 
jämfört med andra kvartalet föregående år och en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med förra 
kvartalet. Omstruktureringskostnader för lagernedskrivningar på 0,6 MSEK påverkade bruttovinsten under 
perioden och justerat för dessa engångskostnader uppgick bruttovinstmarginalen till 43,7%. Högre inköpspriser 
för vissa råvaror och en försvagning av den svenska kronan har också påverkat marginalerna negativt. 
 

Kostnader och 
avskrivning 

Koncernens kostnader under andra kvartalet ökade med 7,3 MSEK jämfört med samma period 2017. Ökningen 
beror på att kvartalet belastas med 8,9 MSEK i engångskostnader, i huvudsak avsättningar för hyreskostnader, 
personalförändringar i såväl Helsingborg som Rörvik samt miljökostnader kopplade till stängningen av fabriken i 
Rörvik. Av- och nedskrivningar uppgick till 4,6 (4,4) MSEK. Nedskrivningar i samband med omstruktureringen 
uppgick till 0,2 MSEK. 
 

Resultat EBITDA-resultatet uppgick till -9,4 (4,2) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -13,9 (-0,2) MSEK. Minskningen av 
resultatet beror framför allt på den lägre försäljningen jämfört med föregående år samt tagna engångskostnader 
som härleds till åtgärdsprogram och omstrukturering. Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 (-1,9) MSEK.  
 

Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,6 (0,1) MSEK. Minskningen från 
föregående år beror främst på det lägre rörelseresultatet. 
 

Finansnetto och 
skatter 

Finansnettot uppgick till -1,6 (-1,4) MSEK. Skatt på periodens resultat uppgick till 2,7 (-0,4) MSEK. Uppskjuten 
skatt har beräknats på skattemässiga underskott och redovisas som en skattefordran.  
 

Kapitalbindning Koncernen har under perioden minskat varulager och övriga omsättningstillgångar med 4,9 MSEK, jämfört med 
utgången av föregående kvartal. Samtidigt ökade kortfristiga skulder med 2,9 MSEK. Sammantaget minskade 
kapitalbindningen i rörelsekapital med 7,8 MSEK. Förändringarna beror i huvudsak på normala säsongsmässiga 
variationer i varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. 
 

Nettoskuld Den finansiella nettoskulden ökade med 6,4 MSEK från utgången av föregående kvartal och uppgick till 110,8 
(106,0) MSEK per den 30 juni 2018. Outnyttjade krediter uppgick till 46,6 MSEK. 
 

Soliditet Soliditeten uppgick till 4,7 (18,3) procent. Minskningen är främst relaterad till koncernens negativa resultat, 
vilket minskat koncernens egna kapital. Koncernens egna kapital uppgick till 9,0 (35,4) MSEK vid utgången av 
kvartalet och balansomslutningen uppgick till 191,3 (193,3) MSEK. 
 

Anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av kvartalet till 95 (101) personer. Antalet anställda vid utgången av 
kvartalet har minskat med 4 jämfört med föregående kvartal. 
 

Moderbolaget Intäkterna under perioden uppgick till 0,7 (0,8) MSEK. Eget kapital uppgick till 85,3 (81,3) MSEK och soliditeten 
för moderbolaget var 45,3 (44,9) procent. 
 

Redovisningsprinciper Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). För vidare information se redovisnings- och värderingsprinciper i årsredovisningen för 2017. 
 

Risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Inga nya risker eller osäkerhetsfaktorer jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen för 2017 bedöms 
föreligga per dagen för denna rapports avgivande. 
 

Antal aktier 
 

Antal aktier i bolaget uppgick under perioden till 51 023 025 (30 juni 2018). Koncernen har ett aktiekapital om 
5 102 302,5 SEK och kvotvärdet per aktie är 0,1 kr. Efter periodens utgång har teckningsperioden av företrädes-
emissionen slutförts. Aktiekapitalet efter nyemissionen uppgår till 13 265 986,50 kronor, fördelat på totalt  
132 659 865 aktier.  
  

Övrig information Efter periodens utgång har Clemondo förlikats med Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader i en tvist gällande ett 
hyresavtal för en verksamhetslokal i Rörvik. Uppgörelsen påverkar inte resultatet eftersom tidigare gjorda 
avsättningar för hyreskostnader av outnyttjade lokalytor i samband med omstruktureringen under andra 
halvåret 2016 bedöms täcka samtliga kostnader som omfattas av förlikningen.  
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Koncernrapport i sammandrag, tkr  
  

 
1 apr - 30 jun 

2018 
1 apr - 30 jun 

2017 
1 jan – 30 jun 

2018 
1 jan – 30 jun 

2017 
1 jan - 31 dec  

2017 

Rörelsens intäkter 67 671 72 399 141 539 167 377 300 897 

Kostnad sålda varor -38 765 -37 207 -79 741 -89 330 -161 038 

Bruttoresultat 28 906 35 192 61 798 78 046 139 859 

            

Personalkostnader -20 027 -19 154 -39 256 -38 829 -73 806 

Övriga rörelsekostnader -18 244 -11 815 -30 738 -24 606 -48 001 

EBITDA -9 365 4 222 -8 196 14 611 18 051 

            

Av- och nedskrivningar -4 609 -4 381 -9 080 -8 710 -17 497 

Rörelseresultat -13 975 -158 -17 276 5 900 555 

            

Finansnetto -1 650 -1 369 -3 087 -2 679 -5 213 

Resultat efter finansiella poster -15 624 -1 527 -20 363 3 221 -4 658 

            

Skatt på årets resultat 2 715 -351 3 119 -2 082 -3 408 

Årets resultat -12 909 -1 878 -17 245 1 139 -8 066 
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Koncernbalansräkning i sammandrag, tkr 
  

 
2018-06-30 2017-06-30 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar 81 868 93 963 84 637 96 848 87 544 

Materiella anläggningstillgångar 19 635 20 547 20 638 19 426 21 092 

Finansiella anläggningstillgångar 5 618 1 254 3 022 1 751 3 092 

Summa anläggningstillgångar 107 121 115 765 108 297 118 026 111 728 

            

Omsättningstillgångar           

Varulager 44 163 38 218 42 117 38 074 40 421 

Övriga omsättningstillgångar 40 022 38 776 46 939 53 806 43 872 

Kassa och bank 2 584 4 3 118 220 

Summa omsättningstillgångar 84 186 77 578 89 060 94 997 84 513 

            

Summa tillgångar 191 307 193 342 197 357 213 023 196 241 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 8 980 35 431 21 889 37 229 26 226 

            

Avsättningar 24 103 15 451 17 626 16 113 18 335 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 46 793 55 064 49 298 57 718 51 332 

Kortfristiga skulder 111 431 87 397 108 544 101 963 100 348 

Summa skulder 182 327 157 911 175 468 175 794 151 680 

            

Summa eget kapital och skulder 191 307 193 342 197 357 213 023 196 241 

 
  

Förändringar i eget kapital, tkr 
 

 
1 apr - 30 jun 

2018 
1 apr - 30 jun 

2017 
1 jan – 31 mar  

2018 
1 jan – 31 mar  

2017 
1 jan - 31 dec  

2017 

Eget kapital vid periodens ingång 21 889 37 229 26 226 33 361 33 361 

Utdelning -  -  -  -  -  

Tillfört kapital vid nyemission, netto -  -  -  -  -  

Latent skatt emission och transaktionskostnader -  -  -  -  -  

Tillfört kapital genom emission av teckningsoptioner -  80 -  851 931 

Periodens resultat -12 909 -1 878 -4 337 3 017 -8 066 

Eget kapital vid periodens utgång 8 980 35 431 21 889 37 229 26 226 

  



CLEMONDO GROUP AB (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556792-0193 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018                           

 

 

7 

  

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr 

 
1 apr - 30 jun 

2018 
1 apr - 30 jun 

2017 
1 jan – 30 jun 

2018 
1 jan – 30 jun 

2017 
1 jan - 31 dec  

2017 

Rörelseresultat -13 975 -158 -17 276 5 900 555 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 11 130 3 718 15 390 7 703 16 517 

Erhållen ränta 54 61 64 68 900 

Erlagd ränta -1 704 -1 430 -3 151 -2 747 -6 113 

Betald skatt 1 133 -1 063 874 -2 152 -722 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -3 361 1 127 -4 099 8 773 11 137 

            

Ökning/minskning varulager -2 046 -144 -3 742 2 406 203 

Ökning/minskning rörelsefordringar 5 864 16 093 3 027 15 416 8 890 

Ökning/minskning rörelseskulder -6 009 -17 001 -393 -17 487 -5 421 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 552 75 -5 207 9 108 14 809 

            

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -438 -312 -736 -524 -460 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -773 -41 -887 -177 -638 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -  -  -  -  -  

Förändring långfristiga fordringar -  -  -  -  -  

Investering av dotterbolag -  -  -  -  -  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 211 -353 -1 623 -701 -1 098 

            

Nyemission / teckningsoptioner -  80 -  931 931 

Upptagna lån           

Amortering av lån -2 132 -4 917 -4 863 -8 109 -14 368 

Ökning/minskning av räntebärande skulder 8 893 2 580 11 475 -680 -89 

Utbetald utdelning           

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 761 -2 257 6 612 -7 858 -13 526 

            

Periodens kassaflöde -2 -2 535 -219 549 185 

Likvida medel vid periodens början 4 3 118 221 36 36 

Likvida medel vid periodens slut 2 584 2 584 221 
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Moderbolagsrapport i sammandrag, tkr 
  

  

1 apr - 30 jun 
2018 

1 apr - 30 jun 
2017 

1 jan – 30 jun 
2018 

1 jan – 30 jun 
2017 

1 jan - 31 dec  
2017 

Rörelsens intäkter 734 865 1 601 2 983 3 114 

Kostnad sålda varor -  -  -  -  -  

Bruttoresultat 734 865 1 601 2 983 3 114 

            

Personalkostnader -788 -86 -1 476 -562 -371 

Övriga rörelsekostnader -644 -1 156 -1 427 -3 671 -5 348 

EBITDA -698 -377 -1 302 -1 249 -2 605 

            

Av- och nedskrivningar -  -  -  -  -  

Rörelseresultat -698 -377 -1 302 -1 249 -2 605 

            

Finansnetto -918 -863 -1 684 -2 040 -3 917 

Resultat efter finansiella poster -1 617 -1 241 -2 986 -3 289 -6 522 

            

Bokslutsdispositioner -  -  -  -  11 407 

            

Skatt på årets resultat 356 273 657 724 -1 076 

Årets resultat -1 261 -968 -2 329 -2 565 3 810 
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Moderbolaget balansräkning i sammandrag, tkr 
 

  2018-06-30 2017-06-30 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

Materiella anläggningstillgångar -  -  -  -  -  

Finansiella anläggningstillgångar 150 160 150 578 149 804 150 578 149 503 

Summa anläggningstillgångar 150 160 150 578 149 804 150 578 149 503 

            

Omsättningstillgångar           

Övriga omsättningstillgångar 38 171 30 330 33 202 35 050 33 690 

Kassa och bank  - -  -  -  -  

Summa omsättningstillgångar 38 171 30 330 33 202 35 050 33 690 

            

Summa tillgångar 188 331 180 909 183 006 185 628 183 193 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 85 324 81 277 86 584 82 165 87 651 

            

Obeskattade reserver  - -  -  -  -  

            

Skulder           

Långfristiga skulder 40 000 50 000 42 500 52 500 45 000 

Kortfristiga skulder 63 007 49 631 53 923 50 963 50 542 

Summa skulder 103 007 99 631 96 423 103 463 95 542 

            

Summa eget kapital och skulder 188 331 180 909 183 006 185 628 183 193 

 
 

Förändringar i eget kapital, tkr 
 

  
1 apr - 30 jun 

2018 
1 apr - 30 jun 

2017 
1 jan – 31 mar  

2018 
1 jan – 31 mar  

2017 
1 jan - 31 dec  

2017 

Eget kapital vid periodens ingång 86 584 82 165 87 651 82 911 82 911 

Utdelning -  -  -  -  -  

Tillfört kapital vid nyemission, netto -  -  -  -  -  

Latent skatt emission och transaktionskostnader -  -  -  -  -  

Tillfört kapital genom emission av teckningsoptioner -  80 -  851 931 

Periodens resultat -1 260 -968 -1 067 -1 597 3 809 

Eget kapital vid periodens utgång 85 324 81 277 86 584 82 165 87 651 
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Finansiell kalender 

 
Delårsrapport kvartal 3, 2018 16 november 2018 
Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019 
 
 

För ytterligare 
information 

Erik Hantoft, VD 
Telefon: 073-434 60 30  
E-post: erik.hantoft@clemondo.se  
 
Hans Östebo, CFO 
Telefon: 072-589 94 35 
E-post: hans.ostebo@clemondo.se 
 
  
Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom 
ovanstående personers försorg för offentliggörande den 24 aug 2018 klockan 08.30 CET. 
 
 

Styrelsens intygande Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat.  
 
Helsingborg den 24 augusti 2018  
 
Clemondo Group AB (publ)  
 
Torbjörn Lindgren, styrelseordförande 
Michael Engström, styrelseledamot 
Cecilia Lager, styrelseledamot 
Camilla Dahlin, styrelseledamot 
Jonas Schoultze, styrelseledamot 
Erik Hantoft, VD 
 
Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. 
 

 


