Pressmeddelande
Mangold genomför kostnadseffektiviseringar
Mangold har idag initierat ett kostnadseffektiviseringsprogram med anledning av det rådande marknadsläget.
Ingen har undgått följderna av Coronavirusets (”COVID-19”) utspridning och effekterna av det på världens
finansmarknader. I dagsläget fortsätter Mangolds verksamhet som vanligt och inga väsentliga processer har
påverkats negativt. Men det vikande konjunkturläget med en skakig världsekonomi innebär en betydligt större
osäkerhet än normalt. Hur detta kommer att påverka Mangolds intäkter är ovisst. Mangolds ledning vidtar
därför kraftfulla åtgärder för att anpassa bolagets kostnader mot en förväntad lägre intäktsnivå framöver. Som ett
led i det här kostnadseffektiviseringsprogrammet har Mangold avslutat samtliga tim- och provanställningar,
dragit ned arbetstiden samt varslat ett antal medarbetare. Sammantaget berörs cirka 40 personer. De genomförda
åtgärderna beräknas medföra minskade kostnader på omkring 14 miljoner kronor per år och beräknas få full
effekt under andra halvåret 2020.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 18:10 CET den 19 mars 2020.

Stockholm, 19 mars 2020

För frågor kontakta:
Rebecka Röös
Head of Marketing and Communication
0766-774070

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt
med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment
Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse
enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm och NASDAQ
Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget
är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i
branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på
NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB
är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.
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