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Moment Groups likviditet negativt påverkad av
coronapandemin – prognostiserad likviditetsbrist
under mitten av fjärde kvartalet
Bolagets ledning har tidigare meddelat att bolagets likviditet bedömts vara tillräcklig för
att bedriva verksamheten fram till och med utgången av 2020 under förutsättning att
aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet
2020. Då restriktionslättnader uteblivit är återöppningen av bolagets olika verksamheter inte möjlig i den utsträckning som krävs för tillfredsställande likviditet.
Tillräckliga stödpaket har heller inte beslutats från regeringens håll. Bolaget bedömer
därför att det finns risk för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020.
Ett intensivt arbete pågår för att säkra såväl likviditeten i närtid som finansieringen på
längre sikt.
Inom koncernen är majoriteten av teater- och showarenor stängda och de två som är öppna,
Wallmans Köpenhamn och Wallmans Oslo, bedriver sina verksamheter i begränsad omfattning.
Aktivitetsrestaurangerna STAR Bowling och Ballbreaker är de av koncernens arenor som har
bäst förutsättningar under gällande restriktioner och verksamheterna visar en bra beläggning
under den månad de haft öppet sedan sommaruppehållet. Eventbolagen i koncernen jobbar med
genomförande och införsäljning av främst digitala möten, vilket genererar intäkter men i
betydligt mindre omfattning än under normala marknadsförutsättningar.
AVISERADE LÄTTNADER I RESTRIKTIONER MED MAXANTAL OM 500 PERSONER
Regeringen aviserade nyligen att lättnader i form av ett höjt maxantal om 500 personer gått ut
på remiss.
I sammanhanget är det då viktigt att notera att möjligheten att starta upp större arenor för
maximalt 500 personer är obefintlig då det krävs minst 75 % - 80 % beläggning för att göra ett
break-even resultat för exempelvis en teater- eller musikalproduktion. För att en musikal på
China Teatern med sina 1 249 platser ska göra ett nollresultat krävs det alltså minst 950
personer i publiken plus cirka ett hundratal som jobbar på och bakom scenen. Detta bidrar till
att koncernens verksamheter inte kommer att återgå i full utsträckning till följd av det höjda
maxantalet.
AVISERADE STÖDPAKET
Regeringen presenterade nyligen att kulturen ges 1,5 miljarder i extra stöd för 2020 men det är
fortfarande oklart vad stöden ska användas till och hur de ska sökas. Så snart detta är klarlagt
krävs en snabb hantering av utbetalningar för att möjliggöra överlevnad för många aktörer i
upplevelsebranschen som sitter med ökande personalkostnader till följd av minskat
permitteringsstöd, höga hyror för lokaler utan verksamhet och tomma kassor.
Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och
omsätter drygt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har
fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo,
Falkenberg och Växjö.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING FRAMÅT
Inom Moment Group pågår ett intensivt arbete med flera olika spår för att säkerställa tillgången
till rörelsekapital för att undvika den prognostiserade likviditetsbristen. Detta innefattar både
utredning av möjligheterna att säkra likviditeten på kort sikt och att finna en lösning för bolagets
långsiktiga finansiering. Därtill för bolaget även förhandlingar med hyresvärdar och utreder alla
andra möjliga lösningar för ytterligare kostnadsbesparingar. Bolaget kommer att återkomma
med närmare besked beträffande finansieringslösning så snart det finns något konkret att
rapportera.
–

I avsaknad av relevanta restriktionslättnader jobbar bolaget med senarelagda planer
för successiv återöppning av majoriteten av verksamheterna med start under slutet
av fjärde kvartalet 2020 alternativt i början av 2021. Parallellt pågår ett fokuserat
arbete med att söka lösningar för att säkra likviditet och finansiering framåt, säger
Otto Drakenberg tf VD/Koncernchef Moment Group.

–

Vi jobbar också aktivt med att offentligt och genom möten med politiker på riksdagsnivå
och medarbetare på departement och i utskott att tydliggöra, diskutera och kravställa
med utgångspunkt i den tuffa situation vi och många andra aktörer i
upplevelsebranschen är i och i alla dessa samtal är vårt budskap tydligt, stödpaketen
behövs och de behövs NU, avslutar Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment
Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,
otto.drakenberg@momentgroup.com 0708-64 55 04
Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com
Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 18 september 2020 klockan 15.40 CEST.
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Moment Group i korthet
Omsättning: 956 msek
Verksamhet: Moment Group är moderbolaget i koncernen med verksamheter inom
upplevelseindustrin
Affärsområden: Event, Immersive Venues & Live Entertainment
Börslista: Nasdaq Stockholm, Main Market
Antal aktieägare: ca 2 900
Medelantal anställda: fler än 500 personer
Tf VD/Koncernchef: Otto Drakenberg
Styrelseordförande: Johan von Essen
Varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger
Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota
Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Vallarnas friluftsteater, Wallmans,
Wallmans Group

Moment Group
Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main
Market, och omsätter drygt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner
gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med
kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.
Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom
eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand
Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala
lösningar.
Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer.
Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-,
restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser
som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På
Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.
Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning
och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern,
Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i
Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.
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