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Pressmeddelande 

   

Loomis delårsrapport januari – mars 2020 och förändring inom 
koncernledningen 

Januari – mars 2020 
Intäkterna under det första kvartalet uppgick till 5 329 MSEK jämfört med 5 006 MSEK för 
motsvarande period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 2 procent (5) och 
den organiska tillväxten var 0 procent (2).  
 
Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 589 MSEK (564) och rörelsemarginalen var 11,0 
procent (11,3). 
 
Resultat före skatt uppgick till 490 MSEK (509) och resultatet efter skatt var 365 MSEK (379). 
 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,85 SEK (5,04). 
 
Rörelsens kassaflöde2)  uppgick till 768 MSEK (30) motsvarande 134 procent (5) av 
rörelseresultatet (EBITA) 2). 
 
Som tidigare kommunicerats har styrelsen beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning för 
2019 om 11 kronor per aktie och slutligt ställningstagande om utdelning avses ske på en extra 
bolagsstämma när konsekvenserna av coronapandemin kan överblickas. 
 
Den pågående coranapandemin hade som helhet en begränsad negativ påverkan på intäkterna 
och rörelseresultatet under kvartalet. 
 
Kristoffer Wadman, som idag innehar positionen som Innovationsdirektör, kommer att lämna 
koncernledningen och gå in i rollen som marknadsdirektör för Loomis satsningar inom digitala 
betalningsplattformar. 
 
 
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, 
förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. 
 
2) Nyckeltalet och ration rapporteras exklusive effekter från IFRS 16. 
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