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Scandics beläggningsgrad och
bokningsläge fortsätter att öka, i linje med
prognosen för det andra kvartalet
Bokningsläget och beläggningsgraden för Scandics hotell har fortsatt att gradvis
förbättras sedan bottennivån i mitten av april, vilket är i linje med den prognos för det
andra kvartalet 2020 som gavs i samband med bolagets delårsrapport för det första
kvartalet som offentliggjordes den 20 maj 2020. Som tidigare meddelats förbereder
Scandic ytterligare besparingsåtgärder för att möjliggöra lönsamhet vid lägre
beläggningsnivåer än tidigare.

Sedan mitten av april 2020 har det skett en gradvis ökning av den genomsnittliga beläggningsgraden på
Scandics hotell. Aktivitetsnivån har generellt ökat något på Scandics marknader, bland annat till följd av att
regeringar och myndigheter har lättat på en del av de restriktioner som tidigare införts för att minska
smittspridningen i samhället. I maj 2020 uppgick den genomsnittliga beläggningsgraden för Scandics hotell
till 8 procent jämfört med den rekordlåga nivån på 6 procent i april 2020. Beläggningen har fortsatt att
stärkas också under den första veckan av juni 2020.
Även bokningsaktiviteten har successivt ökat sedan mitten av april 2020. Antalet hotellbokningar per vecka
är nu mer än dubbelt så högt som det var för en månad sedan. Efter att den svenska regeringen den 4 juni
2020 meddelade att restriktionerna för inrikesresor kommer att hävas, noterades omedelbart en tydlig
ökning i antalet bokningar för de svenska hotellen.
För juni 2020 räknar Scandic fortsatt med att beläggningen kommer att öka med några procentenheter
jämfört med maj, och en ytterligare förbättring förväntas när semesterperioden inleds till följd av nationella
turistströmmar.
I början av maj 2020 var mer än hälften av Scandics hotell temporärt stängda. I Sverige och Polen har
samtliga hotellen varit öppna under hela perioden, och det är också på dessa marknader som
aktivitetsnivån har varit högst. I såväl Norge, som Finland och Danmark har merparten av hotellen varit
stängda och samtliga tyska hotell var fram till nyligen stängda. Scandic har nu börjat återöppna hotellen
och redan i slutet av juni 2020 förväntas omkring 220 hotell, motsvarande cirka 80 procent av den totala
hotellportföljen, att vara öppna. Ytterligare ett antal hotellöppningar planeras under sommaren och i slutet
av augusti förväntas i princip alla hotell åter vara öppna. Hotellens erbjudande för mat och dryck och möten
kommer dock att vara anpassade till den rådande situationen.
Vid inledningen av det andra kvartalet 2020 hade Scandic sänkt kostnadsnivån, exklusive hyror, med cirka
70 procent till följd av COVID-19. Det har bland annat skett genom lägre rörliga kostnader, omfattande
personalreduktioner och åtgärder för att sänka den allmänna kostnadsnivån. Därutöver har bolaget mottagit
riktade statsstöd såsom permitteringsstöd och stöd till täckning av fasta kostnader. Scandic förbereder
ytterligare besparingsåtgärder och bland annat utvärderas de fasta och garanterade hyresnivåerna för att i
samråd med fastighetsägarna finna lösningar som gör det lönsamt att bedriva hotellverksamhet vid lägre
beläggningsgrader än tidigare.
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Scandic bekräftar den tidigare bedömning som gavs i samband med kvartalsrapporten för det första
kvartalet 2020 om en förbättring av beläggningsgraden med några procentenheter per månad i maj och
juni, samt en förväntad ytterligare förbättring under semesterperioden. Scandic räknar fortsatt med en
gradvis återhämtning på hotellmarknaden under det andra halvåret, och att omsättningen 2020 kommer att
mer än halveras jämfört med 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
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Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528006
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juni
2020 kl. 08.00 CEST.
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