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Uppdatering om påverkan från COVID-19
Utbrottet av COVID-19 innebär att omvärldssituationen har förändrats väsentligt och påverkar MQ-koncernen negativt. Koncernens
påverkan från COVID-19 handlade initialt främst om smärre förseningar i leverantörsledet från Asien varpå det efter några veckor
snarare blev en betydande påverkan på konsumtionsbeteendet i Sverige. Fortfarande är påverkan från COVID-19 på marknaden
något vi ännu inte kan överblicka men vidtagna åtgärder för att minska smittspridningen i kombination med en osäker makroekonomi
och fallande börser världen över har minskat antalet besökare och därmed försäljningen i våra fysiska butiker betydligt. Omfattningen
av denna påverkan är i nuläget inte möjlig att uppskatta, men utbrottet kan komma att ha väsentligt negativ finansiell påverkan på
MQs verksamhet.

 

Som en konsekvens av effekterna av COVID-19 har MQ initierat åtgärder för att minimera den negativa ekonomiska effekten och
möta den lägre efterfrågan i fysisk handel. Inom e-handeln ser vi istället en tydlig tillväxt och har infört fri frakt och retur för våra
konsumenter med anledning av den uppkomna situationen. MQ kommer att agera och hantera kostnadsstrukturen på flera områden
och omprioritera och skjuta upp kostnader såväl som investeringar i de icke kritiska delarna av verksamheten.

 

För att säkerställa våra kunders och anställdas hälsa och säkerhet har vi ökat städ- och hygienrutinerna i butik med fokus på viktiga
kontaktytor som provrum och kassor. Vi skjuter också fram planerade kundevent i butikerna. MQ anpassar även personalresurserna
till den försvagade efterfrågan och inleder förhandlingar gällande kortfristiga permitteringar av personal utifrån den nuvarande
situationen. Som ett led i detta vidtar vi flertalet åtgärder med t ex reducerade öppettider och bemanning i butikerna, ökad allokering
av varuförsörjning till e-handeln och reducering av samtliga kostnader och investeringar under denna period.

 

Vi har dessutom en dialog med samtliga fastighetsägare gällande hyresnivåerna under denna utmanande period och verkar
tillsammans med Svensk Handel för att driva på ytterligare stödåtgärder för vår bransch.

 

MQ värnar om våra kunders och anställdas hälsa och säkerhet, och fokuserar på åtgärder för att begränsa ytterligare virusspridning i
samhället. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens och lokala myndigheters
råd och förordningar, samtidigt som vi strävar efter att mildra störningar i vår verksamhet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marie Sandahl, IR-chef, +46 (0)31- 388 80 42

 

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 10.00 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under affärsområdet Marqet. Marqet är en konceptbutikskedja som erbjuder dam- och herrmode och nya spännande produktkategorier anpassat för dagens flexibla arbetsliv
som omfattar 119 butiker samt e-handel. Under 2020 ska samtliga MQs butiker göras om till konceptbutiker under namnet Marqet. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010.
För mer information se www.mq.se


