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Ytterligare uppdatering avseende Corona-virusets 
inverkan på Björn Borg-koncernen  
Som tidigare kommunicerats har utbrottet av Corona-viruset negativ påverkan på Björn Borg-
koncernens verksamhet.  

Björn Borg fortsätter att vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av utbrottet och 
planerar att reducera antalet medarbetare med cirka 19 personer på huvudkontoret i Stockholm 
under 2020, efter att förhandlingar med aktuella fackförbund genomförts. Den estimerade årliga 
besparingen till följd av den planerade personalminskningen är ca 20 MSEK.  

Bolaget ser fortsatt negativa effekter av utbrottet på detaljhandelsmarknaden med märkbart 
minskad försäljning i Björn Borgs egna butiker jämfört med föregående år. Utbrottets påverkan 
på flera av Björn Borgs kunder i återförsäljarledet leder också till negativa finansiella effekter för 
bolaget.  

Björn Borg ser dock positiva tendenser beträffande försäljningen till bolagets e-handelspartners, 
och även inom den egna e-handeln där försäljningen under andra kvartalet ser ut att visa en 
stark tillväxt jämfört med föregående år.   

Björn Borg har trots det ansträngda läget en fortsatt betryggande likviditet. Som tidigare år har 
bolaget höga likvida utflöden under slutet av andra och under början av det tredje kvartalet, 
bland annat för betalning av kommande höstkollektion. Bolaget bedömer dock att likviditeten 
kommer att vara på en fortsatt betryggande nivå under resten av 2020 till följd av de åtgärder 
som bolaget har vidtagit och kommer att vidta.  

 
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 24 juni 2020 kl. 09:00 CET. 
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