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Pressmeddelande

Absolent Group inleder åtgärdsprogram
Absolent Group AB (publ) vidtar åtgärder för att minska kostnaderna i koncernen. Åtgärderna är en
naturlig följd av konsolidering av förvärvade enheter samt för att möta perioden då marknaden
återhämtar sig från effekten av Covid-19. På kort sikt har Absolent Group implementerat en rad
olika åtgärder inklusive korttidspermitteringar och reducering av icke-kritiska kostnader. Som en
långsiktig åtgärd förväntas det nya företagsövergripande åtgärdsprogrammet minska koncernens
kostnader på årsbasis med 50-60 MSEK och medföra engångskostnader i storleksordningen 40-50
MSEK. Kostnaderna förväntas belasta resultatet under andra kvartalet 2020. Besparingarna
förväntas börja träda i full kraft under sista kvartalet 2020.
Absolent Group gjorde under 2019 sju förvärv och fick med det 16 nya bolag i koncernen. För att få
ut den fulla potentialen av flera av dessa förvärv kommer verksamheter att slås ihop och
produktionsanläggningar och kontor kommer att stängas ner då verksamheten flyttas till
gemensamma lokaler. Vi kommer i samband med konsolideringar att fortsätta vårt arbete med att
effektivisera produktionsprocesser samt kostnadsreduktion av köpta komponenter och råmaterial.
Vidare har efterfrågan, med anledning av Covid-19, minskat inom några av våra kundsegment och vi
bedömer att marknaden kommer att behöva resterande del av 2020 och in i 2021 för att återhämta
sig. För att anpassa kostnadsbasen inom dessa kundsegment väljer vi att minska vår personalstyrka
även på relaterade produktionsanläggningar och kontor.
Sammantaget räknar Absolent Group med att minska den globala personalstyrkan inom den närmsta
sexmånadersperioden med ca en fjärdedel av nuvarande 530 anställda i koncernen. I nuläget räknar
vi med att ca 20 personer berörs i Sverige, ca 80 personer i Storbritannien och resterande personer i
övriga världen. Processen ser något annorlunda ut i de olika länderna som berörs men varsel har
lagts där det är applicerbart och förhandling inletts med berörda fackförbund. Varsel och
uppsägningar berör såväl tjänstemän som kollektivt anställda och det exakta antalet som kommer att
omfattas vet vi först efter att alla förhandlingar är avslutade.
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Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 – 4638300.
Email: certifiedadviser@penser.se
Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020 kl 15:00 CEST.

Absolent Group AB (publ) | Staplaregatan 1 | SE-531 40 Lidköping Sverige
Org. nr: 556591–2986 | Tel: +46 (0) 510 48 40 00 | Fax: +46 (0) 510 48 40 29 | ir@absolentgroup.se

