
Pressmeddelande
23 augusti 2022 07:25:00 CEST

  Qlosr Group AB (publ) Telefonvägen 30 126 26 Stockholm

Qlosr Group AB (publ) genomför 
sammanslagning av Qlosr AB och Rg19 i Norden 
AB

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller "Bolaget") kommer att genomföra en 
sammanslagning av dotterbolaget Qlosr AB och det förvärvade bolaget Rg19 i Norden AB. 
Under Q3 integreras de två Stockholmsbolagen som flyttar ihop i gemensamma lokaler och 
där organisationerna slås ihop till en gemensam Stockholmsorganisation under oktober. Den 
sammanslagna verksamheten i Stockholm omsätter ca 280 MSEK under innevarande år. Qlosr 
Group har för avsikt att ta en engångskostnad om 14,5 MSEK under Q3, varav ca 5,5 MSEK är 
kassapåverkande under Q3 2022. Totalt skall projektet förbättra EBITDA med 3 MSEK under Q4 
2022 samt ca 12 MSEK för 2023 och därefter årligen återkommande. Projektet innebär att 
Bolaget skall kunna öka intäkten per FTE (full-time employee) med 7% i Stockholm vilket ökar 
intäkten per FTE på koncernnivå med 4% i Q4, jämfört med Q2 exklusive omsättningstillväxt.

Huvudkontoret flyttar till Medborgarplatsen (Rg19s lokaler) under oktober och kontraktet på 
Telefonplan löper ut per 30 mars 2023, med en årsbesparing i lokalkostnader om ca 4,2 MSEK. 
Utöver minskade lokalkostnader kommer de löpande direkta kostnaderna för infrastruktur minskas 
med ca 4,3 mkr per år. Förutom de ekonomiska effekterna så ser Bolaget stora kundfördelar i 
ytterligare förbättrad driftplattform och säker infrastruktur. Sammanslagningen kommer att ge 
skalfördelar, utvecklingsmöjligheter och lastbalansering för medarbetare.
 
Qlosr Group avvecklar delar av Qlosr AB:s driftsplattform och delar av Rg19s nätverksplattform 
samt effektiviserar leveransorganisationen genom en konsolidering av de två tidigare 
organisationernas infrastrukturplattformar. Avsikten är att framgent nyttja Qlosr AB:s robusta 
kommunikationsplattform och Rg19s stabila och flexibla server- och lagringsplattform för Qlosr 
Groups samtliga kunder, vilket leder till optimerad leveranskapacitet genom skalfördelar för hela 
gruppen.
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Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och 
leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den 
nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. 
Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den 
privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner. Qlosr Groups aktie (QLOSR B) är 
noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: 
certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Qlosr Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-08-23 07:25 CEST.
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