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Deltagarrekord och 100-årsfirande på Clas Ohlsons årsstämma 

Clas Ohlson AB har under året fyllt 100 år och det märktes på den festliga 
stämningen under företagets årsstämma, som genomfördes den 8 september på 
Tegera arena i Leksand. Lokalen var väl vald för att kunna ta emot årets alla 1 804 
deltagare. 

I samband med årsstämman presenterades delar av Clas Ohlsons nyheter i sortimentet i 
en produktmässa där produkterna visades i sitt rätta sammanhang – i olika typer av 
hemmiljöer. Dessutom fanns en pop-up-butik på plats med särskilda erbjudanden till 
stämmodeltagarna. 

– Först och främst är det fantastiskt kul att få träffa alla aktieägare här på årsstämman. Vi 
har fyllt hundra år och det firar vi här på årsstämman. Vi är stolta över vad vi har 
åstadkommit, men vi är inte nöjda. Förutsättningarna för detaljhandeln ändras utifrån nya 
kundbeteenden och mer utmanande konkurrens. För att möta detta måste vi utveckla 
bolaget på flera plan och som en del av det har vi tydligare definierat hemmet som vår 
arena och vi tar stora steg i utvecklingen av vårt erbjudande och vår digitala affär. Allt 
detta har vi både kunnat prata om och visa i praktiken på årsstämman, säger Lotta Lyrå, 
vd och koncernchef på Clas Ohlson. 

Kommuniké från Clas Ohlsons årsstämma finns att läsa på about.clasohlson.com  

För mer information, vänligen kontakta:  
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-44429, niklas.carlsson@clasohlson.se 
 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med 
kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie 
är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi 
varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar 
till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com. 
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