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Björn Borg-koncernen påverkas av Corona-viruset – 
återkallar förslag till utskiftning till aktieägarna  
Utbrottet av Corona-viruset innebär att omvärldssituationen har förändrats väsentligt och 
påverkar Björn Borg-koncernen negativt. Omfattningen av denna påverkan är i nuläget inte 
möjlig att uppskatta, men utbrottet kan komma att ha väsentlig negativ finansiell påverkan på 
Björn Borg-koncernens verksamhet. 

Björn Borg noterar särskilt att den allmänna utvecklingen och/eller myndighetsbeslut i de länder 
där bolaget bedriver verksamhet bland annat leder till, eller kan komma att leda till, minskad 
efterfrågan på detaljhandelsmarknaden, potentiella störningar i distributionskedjan, ogynnsam 
valutautveckling och stängda butiker med minskad försäljning som följd. Sådana effekter 
kommer sannolikt att inträffa redan i slutet av det första kvartalet 2020, för att sedan förstärkas 
under andra kvartalet 2020. 

Mot bakgrund av den osäkerhet som utbrottet har gett upphov till, har styrelsen i Björn Borg vid 
ett extrainsatt styrelsemöte idag beslutat att återkalla sitt tidigare förslag att årsstämman 2020 
beslutar om utskiftning av 1,5 SEK per aktie, och istället föreslå att årsstämman beslutar att 
ingen utdelning eller utskiftning ska lämnas för verksamhetsåret 2019.     

Björn Borg vidtar fortlöpande aktiviteter för att reducera kostnader och minimera utbrottets 
negativa påverkan på verksamheten, inklusive att förbereda korttidspermitteringar etc. Björn 
Borg kommer att meddela ytterligare uppdateringar när så kan ske, senast i samband med 
kvartalsrapporten för första kvartalet 2020 som publiceras den 14 maj 2020. 

 

Denna information är sådan information som Björn Borg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 20:30 CET. 
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