
 
Pressmeddelande: 
21 februari 2022 
 
 
SolidX AB ingår leasingavtal med Elgiganten AB och deras 
samarbetspartner De Lage Landen Finans AB.  
SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått i ett leasingavtal med 
Elgiganten AB och deras samarbetspartner De Lage Landen Finans AB. Leasingavtalet omfattar 
hårdvaror som Bolagets konsulter behöver såsom datorer, telefoner och nödvändigheter för 
hemmakontoret. Avtalet syftar till att minska de initiala kostnaderna som uppstår i samband med 
rekrytering av nya konsulter. 
 
SolidX har sedan börsnoteringen haft en hög tillväxttakt av nya konsulter. På marknaden finns ett 
tydligt behov av de kompetenser som SolidX:s konsulter erbjuder och Bolaget är trygga i sin 
affärsmodell. Den höga tillväxttakten har resulterat i att de initiala kostnaderna för de nyanställda 
konsulterna har blivit påtagliga. Idag meddelar SolidX att Bolaget har ingått ett ramavtal med 
Elgiganten Företag AB och deras samarbetspartner De Lage Landen Finans AB. Motivet att ingå i 
ramavtalet handlar om att SolidX tillåts minska kostnaderna genom att leasa de hårdvaror som 
deras nya konsulter är i behov av. Hårdvarorna avser huvudsakligen datorer, telefoner och 
nödvändigheter för hemmakontor.  
 
Det nya avtalet innebär att SolidX kommer minska de initiala kostnaderna vid nyrekryteringar och 
ger således Bolaget en bättre likvid kassa. Utan de höga initiala kostnaderna tillåts Bolaget att 
erhålla en bättre likvid kassa för att kunna bibehålla en hög personaltillväxt och minimera riskerna 
som förknippas med de initiala kostnaderna. Totalkostnaderna för hårdvarorna förväntas sjunka 
då alla inköp samlas hos en återförsäljare. Leasingkostnaden fördelas linjärt över leasingavtalets 
löptid vilket inte medför en omedelbar och ansenlig kostnadspåverkan på resultatet.  
 
De initiala kostnaderna för varje nyanställd konsult uppskattas uppgå till cirka 35 000 SEK. Med det 
nya avtalet kommer istället motsvarande belopp uppgå till cirka 1 200 SEK exklusive moms per 
månad. Under leasingperioden uppskattas SolidX uppnå kostnadsbesparingar om totalt cirka 18,5% 
per nyanställd konsults leasade hårdvaror, samt ytterligare cirka 10% per nyanställds 
hemmakontor. 
 
För mer information om SolidX, vänligen kontakta:  
Filip Alexanderson, VD 
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27 
E-post: filip.a@solidx.se    
 
Om SolidX 
Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som 
kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget 
ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra 
konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, 
låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den 
bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande 
arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål 
och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, 
en attraktiv lönemodell och full transparens.  

 


