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LYKO ÖPPNAR EN LOGISTIKHUB I TYSKLAND

Vi tagit beslut att öppna ett logistikhub i Tyskland inom de närmaste månaderna. 
Logistikcentret i Berlin kommer leverera till fyra marknader i Europa; Tyskland, Nederländerna, 
Polen och Österrike.

Hubben är en hybridlösning där vi står för system, processer och teknik medan det operativa sköts 
av vår partner i deras lokal.

Anna Persson, CLO Lyko kommenterar, ”Vi kallar den Lagerhub då den optimeras för de delar av 
sortimentet som säljer mest i Europa. Vårt centrallager i Vansbro är fortsatt en optimal lösning för de 
nordiska marknaderna och kommer supporta Europa med de ordrar som kräver hela vårt sortiment.”

Rickard Lyko, VD Lyko kommenterar,”Vi gör detta för att klara vår snabba tillväxt i Europa och på ett 
mycket kostnadseffektivt sätt kan höja kundupplevelsen samtidigt som vi sänker logistikkostnaderna 
och minskar miljöpåverkan.”

För mer information vänligen kontakta

Rickard Lyko, VD, Lyko
+46 (0) 76 026 74 28, rickard.lyko@lyko.com

Anna Persson, CLO, Lyko
+46 (0) 72 968 89 03, anna.persson@lyko.com

Tom Thörnblom, Kommunikation- & hållbarhetschef, Lyko
+46 (0) 72 555 01 90, tom.thornblom@lyko.com

Om Lyko

Lyko Group AB (publ) är en skönhetsspecialist med marknadens bredaste sortiment, som 
inspirerar och guidar kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatsen Lyko.com, 33 
helägda integrerade butiker och salonger i Sverige och Norge samt en business to business-
verksamhet med två fabriker i Sverige för tillverkning av skönhetsprodukter. Verksamheten 
sysselsätter närmare 1000 personer. Lyko är noterat på First North Premier Growth Market. Avanza 
Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se, är bolagets Certified Adviser. Besök Lyko.com för mer 
information.
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