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Actic varslar cirka 900 medarbetare i Sverige samt drar tillbaka
förslag om utdelning
Vid ett extrainsatt styrelsemöte den 18 mars beslutade styrelsen för Actic Group AB att varsla cirka 900 medarbetare i Sverige.
Vidare beslutade styrelsen att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget till årsstämman om 0,50 SEK per aktie, totat cirka 8
MSEK.

Ökade myndighetsåtgärder, som vidtas på samtliga marknader för att stoppa spridningen av coronaviruset (COVID-19), har lett
till en försämring av affärsläget för Actic. Som tidigare kommunicerats har samtliga anläggningar i Norge och Tyskland stängts och
350 medarbetare i Norge har permitterats och vi avser även att vidta personalneddragningar i Tyskland. För att möta situationen
och förbereda oss på att en nedstängning sannolikt även sker i Sverige varslar bolaget nu personal på både anläggningar samt
stödfunktioner.

”Med den situation som Actic nu befinner sig i har vi inget annat val än att anpassa verksamheten och våra kostnader för att
begränsa de negativa effekterna och säkra bolagets fortsatta verksamhet ”, säger Anders Carlbark, VD Actic Group i en
kommentar.

Genom ovanstående aktiviteter sker en omfattande nedbemanning. För att förstärka likviditeten ytterligare avser Bolaget att
använda sig av de regeringsbeslut som gjort det möjligt med kortidspermittering samt uppskjutning av betalning av skatter och
avgifter. Actic har idag 131 anläggningar i Sverige, 29 anläggningar i Norge och 26 anläggningar i Tyskland och har redan inlett en
konstruktiv dialog med fastighetsägarna för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen.

Actic välkomnar även Riksbankens och Finansinspektionens beslut som tagits för att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska
företag och bolaget har inlett en dialog med bolagets bank i syfte att säkra bolagets finansiering. Per den 31 december 2019
uppgick nettoskuld/ justerad EBITDA, exklusive effekter från IFRS 16, till 3,9 gånger. Bolaget estimerar att detta nyckeltal
kommer att försämras vid nästa mättidpunkt som är den 31 mars 2020 och att bolaget måste erhålla en s.k. waiver från bolagets
bank för att inte bryta mot de lånevillkor som finns i bankavtalet.

Vid frågor vänligen kontakta:

Anders Carlbark, VD Actic Group, 072-980 53 94, anders.carlbark@actic.se

Denna information är sådan som Actic Group AB 556895-3409, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
mars 2020 kl. 08.30 CET.


