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ICA Gruppens delårsrapport första kvartalet 2017 

Solitt resultat i svagare marknad 

Första kvartalet 2017 i sammandrag 

 Koncernens nettoomsättning uppgick till 24 984 Mkr (24 761), en ökning med 0,9 procent 

 Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 996 Mkr (959) 

 Periodens resultat uppgick till 1 132 Mkr (735). I resultatet ingår resultat från avyttringar samt 

nedskrivning av anläggningstillgångar med netto 399 Mkr (17) 

 Resultat per aktie var 5,61 kr (3,65) 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -51 Mkr (398) 

 Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 492 Mkr (531) 

 Avyttringen av fastigheterna i Norge slutfördes den 1 februari vilket resulterade i en reavinst om 

cirka 400 Mkr 

 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång 

 Årsstämman fastställde den 7 april styrelsens utdelningsförslag till 10,50 kr per aktie 

 Anette Wiotti valdes vid årsstämman in som ny styrelseledamot och ersätter Peter Berlin som 

har avböjt omval. 

 

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg: 
”Första kvartalet ser ut ungefär som avslutningen på förra året - en lite mer avvaktande marknad 
med svag volymutveckling där en förhållandevis stor andel av försäljningsökningen är prisdriven. 
Det faktum att påsken i år ligger i april och skottdagen 2016 gör det lite svårt att ha en exakt 
uppfattning om marknadsutvecklingen men vi bedömer att vår försäljning ligger väl i linje med 
marknaden. Resultatmässigt är vi i nivå med våra finansiella mål och har stabila marginaler, vilket 
vi är nöjda med.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Frans Benson, IR Direktör 

tel. +46 8-561 500 20 

ICA Gruppens presstjänst 

Tel +46 10 422 52 52 
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Press- och analytikermöte 

Tisdagen den 9 kl. 10.00 arrangerar ICA Gruppen ett press- och analytikermöte  

via telefon. Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar  

delårsrapporten. Telefonkonferensen går att följa på www.icagruppen.se/investerare 

 

Konferensnummer: 

SE +46 8 5050 3050                   

UK +44 203 655 1001               

Konferenskod: 8023887# 

 

Kalender 

16 augusti 2017  Delårsrapport kvartal 2 

10 november 2017 Delårsrapport kvartal 3 

8 februari 2018  Bokslutskommuniké 2017 

 

 

 

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande tisdagen den 9 maj 2017, kl 07.00. 

 

 

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och 
Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som 
erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer 
information se icagruppen.se  

 

http://www.icagruppen.se/investerare

