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GIAB inleder samarbete med Electrolux 
Hemprodukter AB
Godsinlösen Nordic AB (”GIAB”) fick idag första avropet på ett nyligen tecknat 
inköpsavtal med Electrolux Hemprodukter AB gällande returhantering och återbruk 
genom tjänsten Re:Commerce. Avtalet innefattar löpande avrop på vitvaror och 
hushållsprodukter och gäller fram till 2023-12-31 för Sverige och Norge – den första 
leveransen kommer nu från Sverige. Produkterna kommer hanteras i GIAB Circular 
Platform™ och miljöpåverkan av de återbrukade produkterna kommer att följas upp 
med kunden genom månatliga hållbarhetsrapporter. Inköpsvärdet på den första 
leveransen uppgår till 200 TSEK, vilket GIAB bedömer kunna omsätta med upp till 50 
procents bruttovinstmarginal.

- Vi är mycket glada över vårt nya samarbete med Electrolux och att de uppmärksammat 
vår tjänst Re:Commerce. Det här är ett viktigt kvitto på att vi har ett attraktivt 
erbjudande. Vi utvecklar våra kunders affärer på ett långsiktigt, mätbart och 
resurseffektivt sätt som är bra för vår planet, säger Christian Jansson, VD GIAB.

De vitvaror och hushållsprodukter som levereras direkt från Electrolux lager till GIAB är 
antingen returnerade, skadade vid transport eller utgångna produkter som söker en 
eftermarknad. Under avtalets gång kommer en löpande dialog att ske mellan bolagen, där 
mängden produkter som är i behov av hantering och restaurering kan variera över tid. 
GIAB har goda förhoppningar på samarbetet med Electrolux. Efter genomförd inventering, 
rekonditionering och värdering, läggs produkterna ut till ny försäljning genom GIABs egna 
kanaler Returhuset.se, Returhuset.no, Tradera, CDON Marketplace, Blocket samt GIABs 
egna fysiska butik, Returhuset.

Genom GIABs egenutvecklade plattform, GIAB Circular Platform™, kommer miljöpåverkan 
löpande följas upp med rapportering av besparing i koldioxid och avfall till Electrolux. 
GIAB Circular Platform™ möjliggör mätbarhet och datainsamling vilket bidrar till att 
effektivisera processen att kommersiellt återföra varor till konsument genom såväl fysiska 
som digitala kanaler.

Electrolux Hemprodukter AB har cirka 35 butiker över hela Sverige samt e-handel. 
Butikskedjan, som går under namnet Electrolux Home, är för hela köket och erbjuder 
kompletta köks- och förvaringsinredningar, vitvaror och ett brett sortiment av noggrant 
utvalda hushållsprodukter.
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För mer information, vänligen kontakta
Christian Jansson, VD, Godsinlösen Nordic AB
Tel: +46 (0)70-592 94 74
Email: christian.jansson@godsinlosen.se

Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance
+46 (0) 40 200 250
car@vhcorp.se

Om Godsinlösen Nordic AB (GIAB)

GIAB erbjuder helhetslösningar för att hantera returer och reklamationer åt e-handlare, 
producenter och distributörer på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, såväl som en 
komplett cirkulär skaderegleringsprocess till försäkringsbranschen. GIAB strävar efter att 
vara en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi och erbjuder 
skräddarsydda lösningar inom allt från logistik, rekonditionering och försäljning – till 
hållbarhetsrådgivning och rapportering för kunder. Godsinlösen Nordic AB (publ) är 
noterat på Nasdaq First North Growth Market (GIAB).

www.giabnordic.se

Denna information är sådan information som Godsinlösen Nordic är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-09-17 19:34 CEST.
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