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NetJobs Group AB (publ) korttidspermitterar och ger information om
påverkan av COVID-19

NetJobs Group har korttidspermitterat majoriteten av organisationens medarbetare för att anpassa
och sänka kostnadsmassan till nya rådande osäkra marknadsförutsättningar och på så sätt parera
COVID-19s negativa påverkan finansiellt och operationellt. Korttidspermitteringarna har skett i
enlighet med de riktlinjer om korttidsarbete som den svenska regeringen har presenterat.
Preliminära bedömningar indikerar att COVID-19 har haft en viss negativ påverkan under mars
avseende omsättning och bedöms fortsatt osäkert under andra kvartalet.

Besluten har fattats mot bakgrund av den osäkerhet om utvecklingen av samhällsekonomin som
relaterar till COVID-19. Osäkerheten påverkar NetJobs Groups verksamhet negativt på grund av lägre
efterfrågan på digital jobbannonsering- och employerbrandingtjänster när stora volymer av varsel
sker på den svenska arbetsmarknaden.

NetJobs Group AB publicerar årsredovisning för 2019 17 april 2020 och delårsrapport för det första
kvartalet den 15 maj 2020. Datum för årsstämma meddelas senare och kommer ske senast 30 juni
2020. Kallelse går ut senast fyra veckor innan årsstämman.

Informaon i denna pressrelease är sådan informaon som NetJobs Group AB är skyldigt
a� o䇇entliggöra enligt ���s marknadsmissbruksförordning. Informaonen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för o䇇entliggörande den 31 mars 2020 kl 20:30.

��r �䇇erligare informaon vänligen kontakta:

Niklas �riksson, VD, NetJobs Group AB (publ)
niklas.eriksson@netjobs.com eller telefon� +46(0) 8-678 74 20

Stockholm den 31 mars 2020
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