
   
 

NetOnNet – Direkt från lagerhyllan 

Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan. Resultatet blir 
lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer, mobiltelefoner och mycket mer, varje dag, året runt. 
Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både 
Sverige och Norge eller någon av våra 14 Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. 
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Rekordresultat för NetOnNet igen! 
 
NetOnNet ökar vinsten med 40 miljoner kr till 65 miljoner kr. Omsättningen ökar med 5 % 
till 3 294 miljoner kronor på en marknad som minskar med -0,4 % enligt GfK TEMAX® 
Sweden. 
 
Enligt GfK TEMAX® Sweden gick den sammanlagda försäljningen av elektronikvaror ner 
under 2013. Utvecklingen var -0,4 % i värde jämfört med 2012. Under samma period ökade 
NetOnNet sin omsättning med 5 %. Ett kundanpassat koncept med ett attraktivt sortiment 
har i hög grad bidragit till NetOnNets framgångar under året.  
 
‐ Med 2013 slår vi rekord både beträffande omsättning samt resultat. Vårt starka koncept 
som bygger på internethandel, låga kostnader, som direkt kommer kunderna till del, och 
samma låga priser i Lagershoparna som på nätet har ännu en gång visat sig vara ett vinnande 
koncept.  Vi möter kunderna där kunderna vill bli mötta. Om det är i Lagershopen eller på 
nätet avgör kunden, som oavsett försäljningskanal handlar till priser som är direkt från 
lagerhyllan, säger Harald Ennen, VD på NetOnNet. Vi har en affärs- och logistikmodell som 
bygger på e-handel och Lagershopar med självbetjäning.  
 
‐ Vi har med resultatet 2013 byggt ett starkt fundament som framöver ytterligare kommer 
att öka tillväxttakten. Senare i höst, slår vi upp portarna till vår femtonde Lagershop i 
Jönköping. Vi kommer att implementera förändringar i vårt online- och Lagershopskoncept 
som kommer att tillmötesgå våra kunders krav på låga priser på ett attraktivt sortiment och 
med en ökad kundupplevelse, säger Harald Ennen, VD på NetOnNet. 
 
NetOnNets resultatutveckling 2013 (2012, 12 månader, inom parentes): 
Nettoomsättning: 3 294 Mkr (3 139 Mkr) 
Resultat före skatt: 65 Mkr (25 Mkr) 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Harald Ennen, VD 
Mobil 0705‐29 94 38 
harald.ennen@netonnet.com 
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