
ScandBook korttidspermitterar
ScandBook inför korttidspermittering vid sin verksamhet i Falun. Korttidspermitteringen innebär en arbetstidsförkortning med 40 procent, i
enlighet med de regler för ekonomiskt stöd som den svenska regeringen aviserat, och berör ett 40-tal medarbetare. Detta påverkar hela
den svenska personalstyrkan som i sin tur motsvarar en fjärdedel av koncernens anställda.

Bakgrunden till korttidspermitteringarna är en minskad efterfrågan till följd av den rådande coronapandemin. Vi har den sista tiden sett en
generellt minskad orderingång på våra produkter, i synnerhet från länder som är helt nedstängda i så kallad lockdown.

Scandbook fortsätter noggrant att följa utvecklingen i de länder vi är verksamma i samtidigt måste vår beredskap vara hög för att snabbt
korrigera vår kapacitet till den verkliga efterfrågan. Således kan revideringar ske på kort varsel om så krävs.

Vi bedömer att denna åtgärd inte kommer att påverka leveranstider eller servicenivå.

Falun den 16 april 2020.

Scandbook Holding AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

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

Denna information är sådan information som ScandBook Hodling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16/4 2020 kl. 18:00 CET.

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


