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Kraftig tillväxt för E-handelsbolaget Zidcore
Zidcore AB är ett svenskt e-handelshus med en tydlig internationell prägel, som driver följande
nätbutiker.
Lastexperten.se, Traningsmaskiner.com, Traeningsmaskiner.com, Training365.no, Husochstuga.se,
Zitewear.com
Bolaget har under verksamhetsåret haft en fortsatt kraftig utveckling med ökad omsättning,
förbättrade marginaler och större marknadsandelar inom samtliga marknadsområden.
”Vi har byggt upp en bra mix av nätbutiker för att täcka årets alla säsonger. Det har gjort att vi inte
är känsliga för om vintern är varm eller kall, hösten är tidig eller sen. Det är en viktig trygghet.”, säger
Christian Ekman, grundare och ägare av Zidcore AB.
Bland bolagets shoppar är årets stjärnor - Traningsmaskiner.com och Training365.no som under
verksamhetsåret har ökat omsättningen med nästan 100 % med bibehållen rörelsemarginal.
Nätbutikerna har samtidigt blivit en dominerande aktör på marknaden.
Lastexperten.se har fortsatt tagit fler marknadsdelar på såväl nationell som lokal nivå. Positivt att
notera är att en markant ökad efterfrågan inom storkundssegmentet har skett samtidigt.
Bygger en grund för framtiden
Till skillnad från många andra aktörer inom e-handelssegmentet, har Zidcore från dag 1 genererat ett
positivt kassaflöde med en god lönsamhet. Detta sammantaget gör att verksamheten idag står väl
rustad inför kommande satsning på en breddad och fördjupad verksamhetsbas.
”Bolaget har så här långt vuxit organiskt, men förvärv kan inte uteslutas som en del i den långsiktiga
strategin att bli en dominerande part såväl nationellt som internationellt inom de segment där
Zidcore verkar”, säger Martin Appelfeldt, styrelseordförande och ägare av Zidcore AB.
Färdigställande av en ny och för verksamheten anpassad anläggning avseende lager och kontor, har
skett under året. För att tillförsäkra utrymme för kommande expansion, har ytterligare en fastighet i
anslutning till verksamhetens huvudkontor förvärvats. Bolagets fortsatta fokus är att med ett brett
sortiment, attraktiva priser och mycket hög servicegrad befästa en stark marknadsposition, inom
samtliga verksamhetsområden.
”Logistik och lagerflödet blir en viktigare och viktigare fråga för Zidcore. För att effektivisera
lagerflödet, har lagret byggts ut, optimerats och ett handterminalbaserat lagersystem har
implementerats.”, säger Christian Ekman, grundare och ägare av Zidcore AB.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Bolaget förväntar sig en fortsatt kraftig tillväxt de kommande 24 månaderna. Bolaget ämnar även
fortsatt bredda sortimentet och hitta fler storsäljare med exklusiv försäljningsrätt.
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Utöver de kraftiga tillväxtmålen för verksamhetsåret 2015/2016, så är ett självklart mål för året att
uppnå Gasellstatus, som ett bevis på att verksamheten utvecklats, inte bara omsättningsmässigt,
men också finansiellt stabilt.
”Vi är en stark lagmaskin som tydligt strävar framåt mot samma, högt ställda, mål.”, säger Fredric
Westerdahl, grundare och ägare av Zidcore AB.
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