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Stockholm den 22 april 2020

Uppdatering avseende Corona-virusets inverkan på
Björn Borg-koncernen
Som tidigare kommunicerats uppskattar Björn Borg AB att utbrottet av Corona-viruset kommer
att ha väsentlig negativ finansiell påverkan på Björn Borg-koncernens verksamhet.
Omfattningen av påverkan är alltjämt svår att bedöma, men bolaget ser fortsatt negativa
finansiella effekter av utbrottet och uppskattar därför att såväl omsättning som rörelseresultat,
delvis under första kvartalet, men framförallt under andra och tredje kvartalen 2020, kommer att
understiga motsvarande perioder 2019. Björn Borg håller fast vid sina tidigare kommunicerade
långsiktiga finansiella mål, men bedömer att de inte kommer att kunna uppfyllas under 2020.
Björn Borg fortsätter att vidta omfattande åtgärder för att minimera de negativa effekterna av
utbrottet, bland annat genom tidigare aviserade korttidspermitteringar och återkallande av
förslag om utskiftning till aktieägarna. Koncernen fortsätter också att på samtliga marknader
arbeta med åtgärder för att minska de operationella kostnaderna.
Björn Borg har trots det ansträngda läget en god finansiell ställning med betryggande likviditet.
Den räntebärande nettoskulden är per idag på samma nivå som den 31 december 2019.
Denna information är sådan information som Björn Borg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 15:00 CET.
För vidare information, vänligen kontakta
Henrik Bunge, CEO
Email: henrik.bunge@bjornborg.com
Tel: +46 70 234 76 20
Heiner Olbrich, styrelseordförande
Email: heiner.olbrich@bjornborg.com
Tel: +49 171 339 11 91

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder, sportkläder och väskor.
Därtill erbjuds skor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är
de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn
Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2019 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i
konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2019 till cirka 757 MSEK och medelantalet anställda var 213. Björn Borg är
noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.

