Pressmeddelande

Clemondo omstrukturerar i Rörvik och Helsingborg
För att öka effektiviteten och sänka kostnaderna planerar Clemondo att omstrukturera sin
organisation. Åtgärdsprogrammet berör ett 20-tal medarbetare och innebär att
produktionen i Rörvik stängs och flyttas till Helsingborg. Samtidigt kommer innesälj att
koncentreras till Rörvik tillsammans med vissa andra stödfunktioner.
- Jag beklagar att enskilda medarbetare drabbas, men åtgärderna är helt nödvändiga för att vi
ska stärka vår lönsamhet och konkurrenskraft. Genom att samla funktioner istället för att
sprida ut dem, samt outsourca aktiviteter så att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, så
minskar vi komplexiteten och blir effektivare, säger Erik Hantoft, VD för Clemondo Group AB.
Åtgärderna ger betydande besparingar, totalt en årlig minskning av kostnaderna med omkring
12 MSEK. Kostnadsbesparingarna beräknas slå igenom fullt ut under 2019.
Engångskostnaderna för åtgärderna beräknas till cirka 16 MSEK och investeringskostnaderna
till cirka 3 MSEK. Avsättningar för en del av åtgärderna kommer att belasta det andra
kvartalet, medan övriga engångskostnader kommer tas löpande under de kommande 12
månaderna.
Förhandlingar med de fackliga organisationerna om hur neddragningarna ska genomföras har
påbörjats och individuella besked till anställda som berörs beräknas ges i juni 2018.
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