Pressmeddelande
Solna, 29 augusti 2014

ICA Gruppen avyttrar Forma
ICA Gruppen har tecknat avtal om att avyttra Forma Publishing Group, som bland annat ger ut
Icakuriren och Hus & Hem, till den danska mediekoncernen Egmont. I en separat affär avyttras
branschtidningarna Icanyheter och Market till ICA-handlarnas Förbund. Sammantaget beräknas
avyttringen av Forma inte ge upphov till någon resultateffekt för ICA Gruppen.
”Avyttringen av Forma följer den strategi som lades förra hösten för våra portföljverksamheter, och
som innebar att Forma, Kjell & Company och Cervera ska avyttras”, säger ICA Gruppens vd Per
Strömberg.
Avyttringen av Forma är villkorad av konkurrensverkets godkännande. Den slutliga köpeskillingen,
och därmed slutlig resultateffekt, kommer att fastställas i samband med att avyttringarna till Egmont
och ICA-handlarnas Förbund slutförs, vilket preliminärt beräknas ske i början av oktober 2014.
Rörelsevärdet för tidningarna Market och Icanyheter, som förvärvas av ICA-handlarnas Förbund,
uppgår till ca 20 Mkr.
Avyttringen av kvarvarande verksamheter i Forma följer den strategi som ICA Gruppen lade fast
hösten 2013, och som innebar att Forma, Kjell & Company och Cervera ska säljas. Forma Books
såldes hösten 2013 och i maj 2014 slutfördes försäljningen av Kjell & Company till FSN Capital.
Under hösten 2014 kommer avyttringsprocessen kring Cervera att inledas.
Forma Publishing Group omsatte 242 Mkr under juli 2013-juni 2014 och redovisade ett
rörelseresultat exklusive engångsposter om 16 Mkr för tolvmånadersperioden.
För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande onsdagen den 29 augusti kl. 08.45.

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i
Sverige, Norge samt de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak
driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella
tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda
portföljbolagen Cervera och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

