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Bilia förväntas för första kvartalet 2021
rapportera ett operativt rörelseresultat
som är väsentligt högre jämfört med
föregående år och med marknadens
förväntningar
Bilia förväntas för första kvartalet 2021 rapportera ett operativt
rörelseresultat som är väsentligt högre jämfört med föregående år och med
marknadens förväntningar.

Det operativa rörelseresultatet för första kvartalet 2021 förväntas uppgå till
cirka 525 Mkr, jämfört med 279 Mkr för första kvartalet 2020.
Utvecklingen i Norge har varit fortsatt mycket god under första kvartalet
2021, vilket tillsammans med en god utveckling inom både Serviceaffären
och Bilaffären för övriga verksamheter i koncernen bidragit till det högre
operativa rörelseresultatet. Leveranser av nya bilar i Sverige i slutet av mars
månad har varit på en hög nivå
p g a införandet av nya skatteregler per den 1 april.
Siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig
information kommer att redovisas i samband med Bilias ordinarie
delårsrapport den 27 april 2021.
Göteborg den 14 april 2021
Bilia AB (publ)
För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se
Denna information är sådan information som Bilia AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 14 april 2021, kl. 08:30.

Fakta om Biliakoncernen
Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom
service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140
anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer
personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia,
Alpine samt transportbilar av märket Renault, Toyota och Dacia.
Bilia erbjuder nya och begagnade bilar, e-handel, reservdelar och
butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt

finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering
under samma tak, vilket ger ett unikt kunderbjudande.
Bilia omsatte cirka 30 Mdkr år 2020 och hade cirka 4 700 anställda.
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