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Actics samtliga anläggningar i Norge är åter öppna
Sedan den 12 mars 2020 har samtliga av Actics 23 anläggningar i Norge varit stängda enligt myndigheteras beslut.

Som kommunicerades i Actics delårsrapport för det första kvartalet var bedömningen att samtliga anläggningar i Norge skulle öppna i
mitten på juni. Sedan idag, måndag den 15 juni, är alla anläggningar i Norge åter öppna och vi välkomnar våra medlemmar åter för träning.
Detta innebär också att samtliga av Actics anläggningar, på samtliga marknader, nu är öppna.

- Vi är väldigt glada att nu kunna meddela att alla Actics anläggningar nu är öppna. Jag och Team Actic har sett fram emot denna dag då
alla våra medlemmar kan träna hos oss igen. Tillgänglig och säker träning är fortsatt vårt största fokus den kommande tiden och vi vidtar
en rad åtgärder för att våra medlemmar ska kunna träna tryggt hos oss. Att träning är viktigare nu är någonsin är vi övertygade om, säger
Anders Carlbark, VD Actic Group i en kommentar.

Actics omsättning i Norge uppgick 2019 till 167 Mkr.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen
och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver cirka 180
anläggningar med 221 000 medlemmar i tre länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en
välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av
välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.Actics vision är att bidra till ett
friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics
anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic Group AB, 556895-3409, som
har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2019 om 952 miljoner kronor.
Actic Group leds av koncernchef Anders Carlbark.


