
I Sverige har coronaviruset, och åtgärder för att minska smittspridningen av regering och 
myndigheter, fått stora effekter på näringsliv och samhälle sedan i början av mars 2020. 
Den svenska besöksnäringen är mycket hårt drabbad.

Våra besökare och medarbetares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer 
 naturligtvis myndigheternas rekommendationer och regler. Situationen vi befinner oss i är 
extraordinär och något som varken vi eller branschen upplevt tidigare.

Försäljningen har minskat kraftigt och många delar av vår verksamhet har stannat av helt  
eller delvis. Flera mässor och möten har inte kunnat genomföras som planerat och begräns-
ningar i resande internationellt och nationellt har haft en mycket negativ påverkan på hotell- 
och restaurangverksamheten.

Vi har vidtagit flera kraftfulla åtgärder för att minimera de risker som coronaviruset innebär  
för Svenska Mässan Stiftelse och den framtida verksamheten. Ett varsel på 300 personer lades 
den 19 mars, inhyrd personal och alla nyanställningar har stoppats, korttidspermitteringar har 
införts för huvuddelen av koncernens medarbetare, majoriteten av pågående och planerade 
investeringsprojekt har stoppats eller pausats. 

Tillgången på likvida medel har stärkts genom utökade krediter samt ett nytecknat lån.  
Vidare har anstånd beviljats om återbetalning av tidigare och framtida betalningar av skatter 
och avgifter i enlighet med Regeringens åtgärdspaket. 

Nu arbetar vi intensivt med att se över hur verksamheten påverkas av de beslut som finns i dag. 
Vi fortsätter att noga följa utvecklingen och arbetar utifrån olika potentiella scenarier. Höstens 
ordinarie program, tillsammans med de mässor och möten som flyttats fram från första halv-
året till andra, ser i dagsläget ut att ge en kalenderfylld höst. Ingen vet hur situationen kommer 
se ut om en eller ett par månader, men vi har en mycket stark framtidstro.
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