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Borgestad ASA: Covid-19 oppdatering operasjonell status 

Borgestad ASA (Selskapet) arbeider løpende for å håndtere situasjonen vedrørende COVID-19, der de ansattes 

helse og sikkerhet har høyeste prioritet. Nedenfor følger en markedsoppdatering for kjøpesenteret Agora Bytom 

og Höganäs Borgestad konsernet.  

Generelt:  

Selskapet har iverksatt tiltak for å følge lokale myndigheters råd for samtlige lokasjoner og operasjoner. 

Ansatte som har mulighet til å arbeide via hjemmekontor har blitt oppfordret til å benytte den løsningen. 

Ansatte oppfordres til å bli hjemme ved de minste sykdomssymptomer.  

Agora Bytom:  

Selskapet referer til melding vedrørende stenging av butikker i kjøpesenteret Agora Bytom publisert 15. mars 

2020, polske myndigheter har utvidet pålagt stenging av butikker i alle landets kjøpesentre sentere til og med 

13. april 2020. I etterkant av beslutningen av stenging av butikker i landets kjøpesentre har polske 

myndigheter tydeliggjort kommunikasjon vedrørende hvilke type butikker og bransjer som har anledning til å 

holde åpent. Det medfører at ca. 20 % av leietakerne i Agora Bytom har åpne butikker på nåværende 

tidspunkt. Agora Bytom forventer en vesentlig redusert kontantstrøm fra leieinnbetalinger i perioden for den 

pålagte stengingen.  

Höganäs Borgestad:  

Produksjon av ildfaste stein og masser i fabrikken i Bjuv, Sverige, går inntil videre som normalt. Det er 

iverksatt ekstra strenge tiltak for å minimere risiko for at smitte innføres i produksjonslokalene i Bjuv. Et 

generelt forbud mot besøk gjelder for produksjons lokasjonen og det er innført spesielle regler for lasting / 

lossing av råvarer og ferdig produkter. Unntak fra besøksforbudet blir kun godkjent for produksjons kritiske 

besøk.  

Lager av råvarer er tilstrekkelig for å sikre planlagt og estimert produksjon for kommende måneder. Höganäs 

Borgestad har kontinuerlig kontakt med leverandører for å sikre leveranser og for å identifisere potensielle 

risikoer innen leverandørkjeden. Höganäs Borgestad sin installasjonsdel påvirkes ulikt. Installasjonsprosjekter 

der det er et vesentlig antall leverandører og personell involvert blir i stor grad prosjektene utsatt frem til 

høsten 2020. Installasjonsprosjekter som er av mindre karakter synes foreløpig å fortsette som planlagt. 

Höganäs Borgestad har flere pågående installasjonsarbeider per i dag, men det forventes en nedgang i 

omsetning fra installasjons virksomheten i 2020 som følge av Covid-19.  

Höganäs Borgestad har varslet permitteringer for deler av de ansatte i Norge og Sverige. Omfanget og 

varigheten av permitteringene er ikke avklart. Det analyseres og vurderes hvilke deler av virksomheten som 

må nedskaleres. Deretter starter prosessen med å varsle alle som berøres av permitteringene. Det kan bli 

aktuelt å permittere i flere trinn, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg. Beslutningen om å ta i bruk 

permitteringer er basert på grundige vurderinger og god dialog med de tillitsvalgte i konsernet.  

 

Höganäs Borgestad vil følge nøye med på utviklingen av coronavirus, og tilsvarende effekter på våre kunder og 

leverandører og tilpasse driften deretter.  

Guiding 2020:  

Basert på den usikkerhet og pågående påvirkning Covid-19 kan få på driften til Höganäs Borgestad og Agora 

Bytom trekker Selskapet guiding for 2020 publisert i fjerde kvartalsrapport 27.2.2020. 

 

 

 

 


