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Starkt avslut med fortsatt pandemipåverkan 
 
Fjärde kvartalet 2020 
 
• Koncernens nettoomsättning ökade med 5,6 procent till 32 593 Mkr (30 850) 
• Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade till 1 371 Mkr (1 267). I 

resultatet bedöms poster av engångskaraktär sammantaget vara obetydliga. I 
rörelseresultatet 2019 beräknades dessa till netto -50 Mkr 

• Koncernens försäljning och rörelseresultat har påverkats av den pågående covid-19-
pandemin där ICA Sverige och ICA Fastigheter har påverkats positivt medan övriga 
segment har påverkats negativt. Sammantaget bedöms effekten på koncernens 
rörelseresultat i fjärde kvartalet ha uppgått till cirka +25 Mkr 

• Periodens resultat uppgick till 919 Mkr (915). Resultat från avyttringar samt 
nedskrivningar ingår med netto -47 Mkr (-18) 

• Resultat per aktie uppgick till 4,54 kr (4,52) 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive ICA Banken var 3 772 Mkr            

(2 925) 
• ICA Gruppens styrelse föreslår en utdelning för 2020 på 13 kronor per aktie (12,00), 

motsvarande 63 procent (70) av årets resultat 
 
Händelser efter kvartalets utgång 
Apotek Hjärtats VD Anders Nyberg meddelade den 12 januari att han kommer att gå i 
pension under 2021. Rekrytering av efterträdare har inletts. 
 
Ur hållbarhetsrapporten 
Vi har i inledningen av 2021 antagit en ny hälsoambition. Ambitionen omfattar tre tydliga 
fokusområden och gäller alla bolag i Sverige: fysiskt välmående, psykiskt välmående, och 
en sund och säker antibiotikaanvändning. Vi kan nu också definitivt konstatera att vi 
nådde vårt "gamla" klimatmål i och med en reduktion av utsläpp av växthusgaser på 76 
procent från basåret 2006. Resterande del kommer att klimatkompenseras. 
 
Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg: 
”Årets avslutande kvartal följer ett för året känt mönster med fortsatt påverkan från covid-
19-pandemin – volymtillväxt i ICA Sverige, medan Rimi Baltic, och framförallt Apotek Hjärtat, 
hade en svagare utveckling. Samtidigt fortsätter e-handeln att växa mycket kraftigt. 
Resultatmässigt har vi i stort en bra utveckling och vi når under 2020 vårt marginalmål. Trots 



 

 

de utmaningar som pandemin inneburit, har vi haft fortsatt god fart i viktiga 
utvecklingsprojekt.” 
 
”Det har varit ett på många sätt ansträngande år och jag är därför extra glad åt att vi med 
det starka resultatet i ryggen kan dela ut en historiskt hög resultatpremie om 10 000 kronor 
per medarbetare. Resultatpremien delas ut till anställda som inte omfattas av något annat 
rörligt ersättningsprogram, och beräknas utifrån antalet upparbetade timmar under året 
som har gått.” 
 
 
För mer information 
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52 
Frans Benson, IR-direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20 
icagruppen.se  
 
 
 
Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde-
pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande onsdagen 10 februari 2021, kl 07:00.  
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