
  

 

Pressmeddelande den 23 april 2020 

 

 

Uppdatering avseende Covid-19 och påverkan på spanska verksamheten 

Internationella Engelska Skolan (IES) äger sju tvåspråkiga privatskolor i Spanien vilka har varit 

stängda sedan mitten av mars efter beslut av de spanska myndigheterna i samband med att de 

införde undantagstillstånd med utegångsförbud. Tidplanen för skolstängningarna har flyttats 

fram flera gånger och bedömningen är nu att skolorna kommer att hålla stängt resten av 

terminen. 

Eleverna undervisas helt på distans vilket fungerar väl och IES har, i enlighet med 

branschorganisationens rekommendationer, fortsatt att ta elevavgifter för undervisning medan 

avgifter ej tagits ut för mat, transport och andra kringaktiviteter. Från maj kommer IES att 

rabattera även undervisningsavgiften för resterande läsåret för de årskurser där IES inte anser 

sig fullt ut kunna leverera digital undervisning. Det gäller framför allt de yngsta eleverna (1-5 år).  

Totalt innebär detta för de sju skolorna i Spanien cirka 65 Mkr (cirka 6 Meuro) i lägre intäkter för 

helåret, varav ej fakturerade avgifter avseende transporter, mat och kringaktiviteter står för 

merparten. Ett normalår står transporter, mat och kringaktiviteter för cirka 30 procent av de 

totala intäkterna i Spanien.  

De personalgrupper som inte är lärare och behövs i distansundervisningen har tillfälligt  

permitterats. Permitteringsersättningen betalas av staten. Totalt bedöms 50 procent av 

intäktsbortfallet kunna kompenseras i form av minskade kostnader. 

Den helårsprognos som gavs för Spanien i samband med halvårsrapporten i februari gäller 

således inte längre.  

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES 

Telefon: 0768-511 540  

E-post: emma.rheborg@engelska.se  

 

 

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är 

skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl 14.00 CEST.   



 

Om Internationella Engelska Skolan 

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i 

Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor. IES äger även sju tvåspråkiga privatskolor i Spanien 

med cirka 4 800 elever. 

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets 

tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns 

”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 

största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES 

långt över snittet för skolor i Sverige. 

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 27:e verksamhetsår. Skolorna 

har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström: 

• Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära 

• Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen  

• Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål 

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som 

modersmål. Drygt 900 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, 

Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.  

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren 

ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 

30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från 

föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 

december 2019 cirka 208 900 anmälningar. 

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med 

kortnamnet ”ENG”.  

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och 

stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland 

de tio största ägarna i övrigt fanns i slutet av mars 2020 också Swedbank Robur fonder och 

Handelsbanken fonder. 

 

 


