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ITAB förväntar sig rapportera högre justerat EBITDA 
resultat för räkenskapsåret 2020 jämfört med den 
preliminära vägledningen från den 10 juli 2020  
ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB”) förväntar sig rapportera ett justerat EBITDA resultat, före 
engångskostnader för räkenskapsåret med avslut 31 december 2020, som blir väsentligt högre än 
vad som kommunicerats i ITAB:s preliminära vägledning den 10 juli 2020.  

Resultatförbättringen förklaras av högre försäljning med bättre lönsamhet samt snabbare effekt av 
bolagets besparingsåtgärder än vad som tidigare förutsågs. Osäkerheten kring distribution och 
produktion på grund av den pågående pandemin har gjort det svårt att prognostisera med precision.  

Justerad EBITDA för räkenskapsåret 2020 före omstruktureringskostnader och vissa poster avseende 
lagernedskrivning av engångskaraktär, förväntas uppgå till cirka 575 Mkr, jämfört med intervallet 380 – 
420 Mkr som kommunicerades den 10 juli 2020. Engångskostnaderna för samma period förväntas 
uppgå till cirka 200 Mkr, varav cirka 75 Mkr avser lagernedskrivning, jämfört med vägledningen om 
cirka 100 Mkr.  

Utöver tidigare uppskattade engångsposter för omstrukturering har bolaget identifierat ett 
extraordinärt behov av att skriva ner lagervärdet med cirka 75 Mkr, varav cirka 25 Mkr är direkt 
kopplade till omstrukturering och ytterligare cirka 50 Mkr är av engångskaraktär som främst är en effekt 
av den minskade omsättningen kopplat till historiskt trögrörliga lager samt inkuranser.  

Fullständig information kommer att redovisas i samband med ITAB:s delårsrapport för det fjärde 
kvartalet 2020 som offentliggörs den 9 februari, kl. 13.00. Bolaget lämnar inga ytterligare kommentarer 
innan delårsrapporten släpps. 
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Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl 18.00 den 28 januari 2021. 


