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Resultatet av utredningen om ekonomiska oegentligheter förorsakar
resultatpåverkan
Lohilo Foods AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att utredningen gällande misstänkta
ekonomiska oegentligheter i koncernens verksamhet visar att resultatpåverkan uppskattas till
totalt 17,3 MKR, vilket är den nedskrivning Bolaget kommer att göra i 2021 års bokslut. Bolaget
undersöker samtidigt möjligheterna att minska skadans omfattning, bland annat genom
försäkringar och genom kvarstad i den misstänkte personens tillgångar. Genom utredningen har
Bolaget konstaterat att de misstänkta ekonomiska oegentligheterna pågått från 2016 till och
med hösten 2021. Bolaget samarbetar fullt ut med Polismyndigheten i utredningen av det
inträffade. Den misstänkta personen utför inte längre arbetsuppgifter inom koncernen.
Det inträffade påverkar inte den fortsatta driften av Bolagets verksamhet. Bolagets tillgängliga
likviditet är god och uppgick per den 31 januari 2022 till ca 24,1 MKR.
Den bokslutskommuniké för 2021 som kommer att publiceras den 24 februari 2022 kommer att
innehålla ovan angivna nedskrivning om 17,3 MKR. Kommunikén kommer även att innehålla
jämförelsestörande poster inklusive kostnader i samband med fabriksflytt och omstruktureringar
uppgående till 10,9 MKR.
Bolaget vidhåller sin prognos att efter det besparingsprogram och den fabriksflytt som tidigare
kommunicerats genomförts, kommer Bolaget vara lönsamt igen. Detta förväntas ske under
sommaren 2022.

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44
Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2022 kl. 18.00 CET.

Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent
med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom
torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass,
Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies och Halo Top.
Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods
innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”
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