
 

Pressmeddelande 

Solna, 25 oktober 2018 

 

 

ICA Gruppens delårsrapport tredje kvartalet 2018 

Förbättrat rörelseresultat - fortsatt hög aktivitet 

Tredje kvartalet 2018 i sammandrag 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 28 846 Mkr (27 164), en ökning med 6,2 procent 

• Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster var 1 499 Mkr (1 380) 

• Periodens resultat uppgick till 1 082 Mkr (1 100). I resultatet ingår resultat från avyttringar 

samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto -96 Mkr (5) 

• Resultat per aktie var 5,36 kr (5,45) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 071 Mkr (1 045). Exklusive ICA 

Banken uppgick kassaflödet till 583 Mkr (854) 

• Ica Gruppen investerar via Apotek Hjärtat i Min Doktor 

 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång 

• Det svenska Konkurrensverket meddelade den 3 oktober att det lämnar den föreslagna 

affären mellan Apotek Hjärtat och Min Doktor utan åtgärd 

 

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg: 
”Vi kan vara nöjda med utvecklingen i det tredje kvartalet - bra försäljning, ökande eller stabil 
resultatnivå i alla verksamheter och med fortsatt hög ökningstakt i e-handeln. Samtidigt är det 
nödvändigt att bibehålla hög takt i förändringsarbetet så vi kan säkra en fortsatt god utveckling 
under nästa år och vidare in i 20-talet.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Frans Benson, IR Direktör 
tel. +46 8-561 500 20 

ICA Gruppens presstjänst 
Tel +46 10 422 52 52 
  



 

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och 
Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som 
erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer 
information se icagruppen.se  
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Press- och analytikermöte 
Torsdagen den 25 oktober 2018, kl 10:00 arrangerar ICA Gruppen en telefonkonferens för media 
och finansmarknad där Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten. 
Mötet sker på engelska, och går att följa på www.icagruppen.se/investerare. Det finns också 
möjlighet att ringa in på tel. +46850639549 alternativt +442030089816. 

Kalender 
 

13 december 2018  Kapitalmarknadsdag 

7 februari 2019  Bokslutskommuniké 2018 

11 april 2019   Årsstämma 

3 maj 2019   Delårsrapport kvartal 1 

15 augusti 2019  Delårsrapport kvartal 2 

24 oktober 2019  Delårsrapport kvartal 3 

6 februari 2020  Bokslutskommuniké 2019 

 

 

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 

lämnades för offentliggörande torsdagen den 25 oktober 2018, kl 07.00. 

 


