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DistIT AB (publ): kostnadssynergier inom 
Aurora Deltaco i samband med 
sammanslagningen av bolagen
I enlighet med strategin att bygga en gemensam plattform i Aurora Deltaco går 
bolagen nu in i nästa fas med att realisera effektiviseringar, vilket förväntas 
leda till årliga kostnadsbesparingar om totalt 22 MSEK och relaterade 
engångskostnader om totalt 9 MSEK fördelat på kvartal två och tre 2022.

2019 gjordes en relativt omfattande omstrukturering och kostnadsrationalisering i Aurora 
Deltaco som berörde ledningsfunktioner, och vid det tillfället kommunicerade DistIT att 
ytterligare effektiviseringar var att vänta längre fram. Åtgärderna som genomförs i denna fas av 
sammanslagningen är:

Omorganisation inom kategori- och säljavdelningarna, vilket beräknas leda till 16 MSEK i 
årliga kostnadsbesparingar med start i kvartal två 2022.
Sammanslagning av de båda bolagens tredjepartlager, vilket beräknas leda till 6 MSEK i 
årliga kostnadsbesparingar med start i kvartal tre 2022.
Engångskostnaderna för dessa projekt uppskattas till totalt 9 MSEK fördelat på kvartal två 
och tre 2022.

Vidare förväntas åtgärderna att leda till förbättrade kommersiella arbetssätt samt effektivare 
logistik och lagerhantering vilket kommer att stärka Aurora Deltacos affär, konkurrensförmåga 
och kostnadseffektivitet vid fortsatt tillväxt.

IT-integrationen av Aurora Deltaco fortsätter och förväntas slutföras under den senare delen av 
2022, med ytterligare effektivitetsvinster som följd.

Ovan åtgärder ingår även i skapandet av DistIT Services som, utöver att agera bottenplatta åt 
Aurora Deltaco, även utvecklas som synergiplattform för andra DistIT-bolag inom 
produktutveckling, inköp, logistik och marknadsföring.
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Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk 
och Datakommunikation i Europa. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-
produkter till IT-marknaden i Europa. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier 
Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank 
AB, E-mail:  , Tel: 08-463 83 00.certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som DistIT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-04-29 08:00 CEST.
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