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ICA Gruppens delårsrapport för första kvartalet 2021
Stabil inledning på året – men svag apoteksmarknad
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Pandemin fortsätter påverka - svag apoteksmarknad
Fortsatt stark ökning av försäljning online
ICA Sverige – fortsatt tillväxt och stabil rörelsemarginal
Covid-19-effekter netto cirka -20 Mkr
Eric Lundberg ny Vd för Apotek Hjärtat, tillträder 3 maj
Första kvartalet 2021
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Koncernens nettoomsättning ökade med 0,8 procent till 30 602 Mkr (30 366)
Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade till 1 264 Mkr (1 310)
Koncernens försäljning och rörelseresultat har påverkats av den pågående covid-19pandemin. Sammantaget bedöms effekten på koncernens rörelseresultat i första
kvartalet ha uppgått till -20 Mkr medan motsvarande resultatpåverkan 2020 uppgick
till cirka +50 Mkr, drivet av bunkring i mars 2020
Periodens resultat uppgick till 984 Mkr (976). Resultat från avyttringar samt
nedskrivningar ingår med sammanlagt 26 Mkr (-1)
Resultat per aktie uppgick till 4,86 kr (4,83)
Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive ICA Banken var 1 775 Mkr
(2 009)
Händelser efter kvartalets utgång

•
•

Årsstämman den 15 april fastställde styrelsens förslag om 13 kronor i utdelning per
aktie
Charlotte Svensson invald som ny ledamot i styrelsen

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:
”Vi har en stabil start på året och jag kan konstatera att pandemin fortsatte att i hög grad
påverka vår verksamhet. Likt föregående kvartal innebar det positiv påverkan på ICA Sverige
och ICA Fastigheter medan övriga verksamheter påverkades negativt. Det gäller framför allt
Apotek Hjärtat där resultatet minskade kraftigt på grund av en mycket svag
apoteksmarknad. Sammantaget är dock inte resultateffekten, kopplat till pandemin, så stor
för koncernen som helhet, -20 Mkr.

”I denna rapport introducerar vi även en uppdaterad Hållbarhetsdel där vi redovisar hur vi
följer våra olika och delvis nya hållbarhetsmål inom fokusområdena; Miljö, Hälsa, Lokalt,
Inkludering & Mångfald samt Kvalitet. Jag hoppas att de på ett överskådligt och transparent
sätt åskådliggör vårt stora fokus och vår höga ambitionsnivå inom detta område.”
Telefonkonferens för media och finansmarknad
Torsdagen den 29 april, kl 10:00 arrangerar ICA Gruppen en webbsänd konferens 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. +46856642707 alternativt +443333009273.
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 värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
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