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Total bruttoförsäljning ökade med 4 procent till 472,2 (454,5) miljoner kronor
Bruttoförsäljning för CDON Marketplace (3P) ökade med 25 procent till 379,6
(302,6) miljoner kronor
Nettoomsättningen uppgick till 131,5 (184,7) miljoner kronor, drivet av att CDON
Marketplace ökade 20 procent till 40,8 (33,9) miljoner kronor medan CDON Retail
minskade omsättningen i linje med plan att minska försäljning från eget lager
Bruttomarginalen ökade med 12,5 procentenheter till 36,5 procent (24,0%)
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -9,0 (-1,7) miljoner kronor
Resultatet för perioden uppgick till -13,8 (-14,5) miljoner kronor
Vinst per aktie uppgick till -2,30 (-2,43) kronor
Utgående lagernivåer uppgick till 20,7 (61,6) miljoner kronor, en minskning på 66
procent vilket är en konsekvens av omställningen till marknadsplats
Minskning av rörelseskulder relaterat till säsongsmönster resulterade i en lägre
kassa som uppgick till 63,1 miljoner kronor

Denna information är sådan information som CDON AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 13:00 CEST.
Datum: Onsdagen den 21 april 2021, kl 14:00 CEST.
Telefonkonferens:
Sweden (Sverige): +46850558368
United Kingdom: +443333009030
United States: +18338230587
Länk till Webcast:
https://tv.streamfabriken.com/cdon-q1-2021

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Thysell
Investor Relations Manager
E-post: eric.thysell@cdon.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
E-post: info@fnca.se
Om CDON
CDON grundades 1999 och är idag Nordens största marknadsplats. Under 2020 hade vi
över 120 miljoner besök och 2,3 miljoner aktiva kunder. Kunderna kan välja att handla
och jämföra priser på miljontals produkter vilket är det överlägset bredaste sortimentet
bland nordiska e-handlare. Över 1 500 handlare erbjuder sitt sortiment på CDON:s
plattform för att öka sin försäljning. Detta ger CDON ett brett sortiment som omfattar
miljontals produkter inom film, musik, TV- och datorspel, kontorsvaror, böcker, leksaker,
hemelektronik, vitvaror, sport, friluftsprodukter, skönhetsvård, mode, skor, datorer och
datorprodukter. CDON är listat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet
CDON.

