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Uppdatering kring IT-intrång samt COVID 19:s 
inverkan på Mekonomen Group  
Som tidigare kommunicerats drabbades Mekonomen Groups affärsområde 
MECA/Mekonomen nyligen av ett IT-intrång. Mekonomen Group har också 
informerat om att det finns en betydande risk för finansiell påverkan på grund av 
coronaviruset (COVID 19). Här följer en uppdatering i dessa frågor: 
 
Den 28 mars 2020 upptäcktes IT-intrång inom Mekonomen Groups affärsområde 
MECA/Mekonomen. Intrånget har orsakat omfattande störningar i IT-systemen inom 
affärsområdet MECA/Mekonomen i Sverige och Norge, vilket ett av fyra affärsområden 
inom Mekonomen Group. Bolaget bedömer att det finns tillräckliga backup-lösningar av 
systemen och har initierat sin disaster recovery plan. Bolaget bedömer vidare att deras 
cyber-försäkring kommer att begränsa finansiell skada på grund av förlorade intäkter 
och uppkomna extrakostnader. Verksamheten inom affärsområdet MECA/Mekonomen 
med grossistverksamhet, butiker, verkstäder i Sverige och Norge har, under 
omständigheterna, fungerat väl med full fokus på att minimera påverkan för kunderna.  

Som en konsekvens av COVID 19 pandemin och påverkan från IT-intrånget, är det 
mycket svårt att förutse bolagets resultat, men vi bedömer att detta kommer ha en 
väsentligt negativ påverkan på bolaget under resten av året. Trots att Mekonomen 
Group i nuläget bedömer att bolaget har tillräcklig likviditet, har bolaget utvärderat sin 
likviditet och påverkan på bankkovenanter på grund av den snabba 
omvärldsförändringen. 

Mekonomen Group bedömer att bolaget per den 31 mars 2020 uppfyller sina bankvillkor 
i sin helhet, men har ändå i förebyggande syfte inlett diskussioner med bankerna som 
en försiktighetsåtgärd. Som ett resultat av dessa diskussioner har bankerna justerat 
maxgräns för bankkovenanter per den 31 mars, samt senarelagt bolagets planerade 
amorteringsbetalning om 5 miljoner Euro som skulle betalas den 31 mars 2020.  

Bolaget för därtill vidare dialog med bankerna kring ytterligare lättnader eller ändringar 
av bankkovenanter för framtiden, såväl som potentiella framtida möjligheter till 
senareläggning av amorteringsbetalningar och utökad lånefacilitet. Att inte möta 
bankernas kovenanter, utan bankernas godkännande, kan innebära att företaget inte 
längre kan utnyttja sina kreditfaciliteter och att återbetalningsdatum för vissa av bolagets 
lån tidigareläggs, vilket kan leda till försvagning av likviditeten. 

För ytterligare information kontakta: 

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen Group, tel +46 (0) 8 464 00 00 
Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group, tel +46 (0) 8 464 00 00 
Fredrik Sätterström, IR-chef Mekonomen Group, tel +46 (0) 8 464 00 00 



 

 
 
 
 

2(2) 
 

Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor fördelat på fyra 
affärsområden; FTZ, Inter-Team, MECA/Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen 
grossistverksamhet, fler än 460 butiker och över 3400 verkstäder vilka arbetar under koncernens 
varumärken. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och 
produkter för konsumenter och företag. 

 

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  

Informationen lämnades, genom Pehr Oscarsons försorg, för offentliggörande den 1 
april 2020 klockan 08.40. 


