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Moment Group offentliggör oreviderade 
prognostiserade siffror för förväntad försäljning 
och EBITDA för kommande treårsperiod som 
bolaget har delgivit parter i förhandlingarna om 
en principöverenskommelse om långsiktig 
finansiering  
 
I tillägg till den oreviderade likviditetsprognos som offentliggjordes tidigare idag har bolaget 
bedömt att det varit nödvändigt att delge parterna bolagsspecifik information som inte tidigare 
offentliggjorts till marknaden avseende bolagets förväntade försäljning och prognostiserade 
EBITDA för kommande treårsperiod. Oreviderad förväntad försäljning uppgår till 803 miljoner 
kronor för 2021, 891 miljoner kronor för 2022 och 936 miljoner kronor för 2023. EBITDA 
förväntas uppgå till 5,7 % för 2021, 8,5 % för 2022 och 8,6 % för 2023. Alla siffror är preliminära 
och har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor. 
 
Bolaget har i sina antaganden för prognosen utgått från att verksamheten kan återstarta med 
sommarteater i en "corona-anpassad" miljö och att verksamheterna inom koncernen kan återgå 
till det normala under hösten 2021. Detta i kombination med att planerade kostnadsbesparingar 
genomförs samtidigt som antaganden om att statliga stödpaket möjliggörs under perioden 
restriktioner begränsar verksamheten. Det är viktade antaganden som ligger bakom denna 
bedömning, vilka är förenade med osäkerhetsfaktorn och risken kopplat till hur länge 
coronapandemin påverkar koncernens verksamhet.  
 
Moment Group offentliggör enbart förväntad försäljning och EBITDA till följd av att 
informationen lämnats som en del i förhandlingarna för att söka säkra långsiktig finansiering 
och åtar sig således ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera förväntad försäljning 
eller prognostiserad EBITDA som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, 
om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler. 
 
 

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 27 november 2020 klockan 15.10 CET. 
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Framåtblickande uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Moment 
Groups nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och 
operationell prestation, inklusive uttalanden relaterade till vägledning, planering, utsikter och 
strategier. Ord som “avser”, “uppskattar”, “förväntar”, “planerar”, “kan” och liknande uttryck om 
indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på 
historiska fakta utgör framåtblickande information. Även om Moment Group anser att dessa 
uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar, kan bolaget inte ge några 
garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. 
Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och 
osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av 
den framåtblickande informationen. Sådan risk och osäkerhet innefattar men är inte 
begränsade till följande: Moment Groups framtida affärsutveckling, den förväntade 
återöppningen av bolagets verksamhetsgrenar, förväntningen om det antal besökare och 
kunder som verksamheten kommer attrahera och Moment Groups förmåga att generera 
intäkter. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för 
pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Moment Group åtar sig 
ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett 
resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig 
lagstiftning eller börsregler. 
  


