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Pressmeddelande  

8 januari, 2020 

Bonava genomför en omstrukturering i Finland vilket 
medför en engångskostnad om 15 MEUR 

Till följd av Bonavas strategiska översyn av den finska verksamheten redovisar 

Bonava en engångskostnad om 15 MEUR i det fjärde kvartalet.   

 

Efter en strategisk översyn av den finska verksamheten avser Bonava att genomföra ett antal 

omstruktureringsåtgärder för att förbättra lönsamheten. Bland annat planerar bolaget att lämna 

Uleåborg, en region som under en tid har haft en svag resultatutveckling. Dessutom skrivs tidigare 

upparbetade projektkostnader i Uleåborg ned. Bonava har för närvarande inga bostäder i produktion 

i regionen.  

Omstruktureringen innefattar också nedskrivning av tidigare upparbetade kostnader avseende två 

fastigheter som inte är en del av bolagets kärnverksamhet samt nedskrivning av färdigställda projekt 

i övriga Finland. 

Som en del av översynen har flera nya interna processer för starter, kostnadskontroll och 

projektstyrning införts.  

Omstruktureringen föranleder lägre produktionsvolymer framgent och därmed förväntas en 

övertalighet om maximalt 60 anställda. Förhandlingar med relevanta parter i Finland kommer att 

påbörjas i mitten av januari.  

Omstruktureringskostnaden på 15 MEUR kommer att redovisas som jämförelsestörande post i 

resultatet för det fjärde kvartalet 2019.  

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Louise Tjeder, IR-chef 

louise.tjeder@bonava.com  

Tel: +46 707 826 374  

 

Fredrik Hammarbäck, Presschef 

fredrik.hammarback@bonava.com  

Tel: +46 739 056 063 
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Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 

1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t 

Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på 

Nasdaq Stockholm.  

För mer information om oss: bonava.com 

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 8.30 CET. 
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