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Codemill genomför betydande sparåtgärder för 
att öka lönsamhet och säkra kassaflödet
Codemill AB (publ) genomför betydande besparingsåtgärder i syfte att effektivisera 
organisationen, öka lönsamheten och stärka kassaflödet. Bland besparingarna ingår både 
minskning av anlitade konsulter, minskade lokalkostnader samt minskning av personalstyrkan.

Totalt ska dessa åtgärder minska årstakten av kostnader med cirka 20 miljoner kronor. 
Besparingarna förväntas ge positiva effekter på bolagets kassaflöde och träda i full effekt från och 
med oktober 2022.

"Vi har haft full fart i produktutveckling och försäljningsaktiviteter, nu när vi ser resultatet i ökande 
återkommande intäkter så ser vi också vilka satsningar vi bör lägga mer fokus på. Vår 
partnerstrategi är en effektiv väg till att nå kunder, och nu anpassar vi bolaget mer efter den. Vi ser 
i dagsläget en stor osäkerhet i omvärlden vilket gör att vi väljer att genomföra en betydande 
minskning av våra kostnader. En något mindre organisation bör bli mer effektiv och ambitionen är 
inte att det ska ge någon negativ påverkan för våra kunder" säger VD Rickard Lönneborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rickard Lönneborg, VD Codemill AB 
Telefon: +46 73 038 74 43
E-post: rickard.lonneborg@codemill.se

Certified Adviser: 
Erik Penser Bank AB
certifiedadvise@penser. se
08-463 83 00

Om Codemill

Codemill är ett svenskt teknikbolag som erbjuder mjukvarutveckling och tekniska tjänster för 
video- och mediebolag. Codemills produkter Accurate.Video och Accurate Player SDK ger 
världens största broadcast, VOD/OOT, Content Supply Chain och MAM-plattformar verktyg för att 
förenkla mediaproduktionen. Codemills kunder är flera av de stora Hollywoodaktörerna däribland 
Paramount Global , TV-bolag såsom BBC, ITV och ProSieben.Sat1, VOD/OTT-plattformar såsom 
Joyn, samt publicister och varumärken som The Guardian.
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Denna information är sådan information som Codemill AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-05-30 13:00 CEST.
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