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UPPDATERING OM VERKSAMHETENS UTVECKLING 

När vi nu har preliminära siffror för det första kvartalet 2020 så ser vi att omsättning och resultat blev 
något bättre än vi befarade vid förra uppdateringen. Omsättningen minskade med 2% samtidigt som 
resultatet före skatt ökade marginellt. 

Som vi skrev i förra pressmeddelandet, så har vi dock från mitten på mars sett en tydlig inbromsning i 
efterfrågan som ett direkt resultat av effekter relaterade till spridningen av Covid-19 och det svenska 
samhällets åtgärder för att bekämpa denna. Många aktörer inom detaljhandeln brottas just nu med färre 
besökare i butikerna. WTG:s olika produktgrupper påverkas förvisso olika men på det hela taget så är det 
en tydlig inbromsning. Vår breda kundbas är dock en fördel i dessa turbulenta tider, vissa aktörer klarar sig 
bättre än andra.  

Då osäkerheten är betydande är det omöjligt att lämna någon prognos för det andra kvartalet, då den 
framför allt är beroende av när det svenska samhället börjar återgå till det normala igen. Vi förbereder oss 
dock på en klart lägre omsättning under det andra kvartalet 2020, såväl jämfört med det första kvartalet i 
år som det andra kvartalet förra året. 
 
WTG har en i grunden lönsam verksamhet och en god finansiell ställning. Dock väljer styrelsen i detta 
läge att ändra utdelningsförslaget till årsstämman till att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 ska 
lämnas. Att skapa så bra finansiella förutsättningar som möjligt, för bolaget, gör att vi både kan klara av 
utmaningar och ta tillvara på möjligheter framöver. 

Rapporten för det första kvartalet släpps i sin helhet den 25 maj 2020. Årsstämman kommer hållas samma 
dag. Kallelse till årsstämman skickas ut den 23 april.  
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