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Urb-it AB (publ) 
PRESSMEDDELANDE 

Stockholm den 4 augusti 2017 

Urb-it avser att genomföra en omorganisation och efterföljande 
kostnadsneddragningar, VD Fredrik Warstedt lämnar 

Urb-it AB (publ) (”Urb-it” eller ”Bolaget”) avser att under kommande veckor genomföra en 
omorganisation och kostnadsneddragningar. I samband med organisationsförändringen lämnar Fredrik 
Warstedt sin post som VD den 7 augusti. 

Parallellt med att verksamheten gått in i en ny fas med mer utvecklade tekniska plattformar, nya nyckelpersoner i 
verksamheten och bevisat koncept för partnerföretag har styrelsen och ledningen under sommaren genomfört en 
översyn av Urb-its organisation. Efter denna översyn avser Bolaget att omorganisera verksamheten i syfte att 
uppnå högre effektivitet och lägre kostnader samt säkerställa ett tydligare fokus framgent. Omorganisationen kan 
komma att påverka både anställda och konsulter. Ett mindre antal IT-tjänster, som hittills utförts på konsultbasis, 
kommer framgent att utföras av anställd personal. 

De nu aktuella åtgärderna beräknas vara fullt genomförda senast vid september månads utgång. Åtgärderna 
beräknas att på årsbasis minska företagets kostnader med cirka 30 mkr. Kostnaderna för åtgärdernas 
genomförande uppskattas inte överstiga 2 mkr. 

I samband med detta har VD Fredrik Warstedt bett att av icke-arbetsrelaterade hälsoskäl få lämna sin befattning 
som han innehaft sedan 19 maj 2017. Styrelsens ordförande Lage Jonason går från och med 7 augusti in som 
tillförordnad VD för verksamheten och styrelseledamoten Anna Wikner utses till ny styrelseordförande. I 
samband med detta inleds en rekryteringsprocess av ny VD. Lage Jonason kommer fortsatt att ingå i styrelsen. 
Fredrik Warstedt kommer under en övergångstid att stå till ledningens förfogande. 

Fredrik Warstedt säger i en kommentar: ”Den goda utvecklingen i Paris pekar på att vi den närmaste tiden, både 
i London och Stockholm, skall fokusera våra ansträngningar till vår kärnverksamhet och intensifiera samarbeten 
med retailers. Åtgärderna reducerar kostnaderna, utgör en säkrare väg till ökade intäkter och gör det möjligt att 
minska ner IT-kostnaderna.” 

Styrelsens ordförande Lage Jonason säger i en kommentar: ”Fredrik har under sin korta tid i Bolaget genomfört 
ett mycket högkvalitativt arbete. Han har för styrelsen ingående förklarat sina personliga skäl till uppsägningen, 
vilken styrelsen beklagar. Organisationen står dock på en fast grund, och jag kommer tillsvidare att ta över VD-
rollen.” 

För mer information, vänligen kontaka 

Lage Jonason, styrelsens ordförande 

E-post: lage@lage.se 

Telefon: +46 707 183 000 
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Kort om Bolaget 

Urb-it är ett nytt och bekvämt sätt att shoppa. Lika enkelt som att handla online och lika snabbt och personligt 
som att handla i butik. Med Urb-it kan du shoppa online och få varan personligt överlämnad exakt dit du vill 
direkt. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.  

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50.  

___________________________________________________________________________________________	

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 4 augusti 2017 kl. 16:00. 


