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Den pågående COVID-19 Pandemin, förväntas över tid att ha en effekt på hela den globala marknaden. ScandBook följer den pågående
utvecklingen mycket noga i och med att vi i dag exporterar från Sverige och Litauen till ett tiotal olika länder och är beroende av
utvecklingen på flera  marknader.

Scandbook har generellt en stark finansiell ställning med betydande substansvärden i maskiner och våra produktionsfastigheter. Vidare har
vi under senaste åren, enligt plan, gjort väsentliga avskrivningar och kraftigt minskat vår skuldsättningsgrad/nettoskuld genom betydande
amorteringar på våra lån. Detta skapar en bra grund för ett gott kassaflöde.  

Scandbook följer orderingången extra noga för att kunna förutse förändringar i beläggningen.  Detta betyder, om så är fallet, att vid nedgång
i beläggningen påbörjas nödvändiga korttidspermitteringar.

Dessa skall dock göras med hänsyn taget till balansen mellan efterfrågan, kapacitet och säkrade leveranser samt genomföras i enlighet
med den lagstiftning och de regler som för närvarande gäller för korttidspermitteringar.

Falun den 2. april 2020

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564, havard.grjotheim@gmail.com

Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där
moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande.
Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra
ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta
ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och
distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telfonnummmer:
+46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se


