
Årsberättelse 2019
Foto: Jonathan Tåg



Innehåll
Viktiga händelser 2019 3
Förvaltning 3

Delegationen 3
Styrelsen 4
Utskott 4
Verkställande direktör och personal 4
Revisorer 4
Ekonomiska åtgärder med närståendekretsen 4

Förvaltad förmögenhet 4
Fastigheter 4
Väderpappersplaceringar 5
HSS Media Ab 5

Viktiga händelser under verksamhetsåret 5
Fastigheter 5
HSS Media Ab 5

Ekonomisk ställning och nyckeltal 7
Förverkligandet av stiftelsens ändamål 8
Den kommande utvecklingen 12
Bedömning av risker 12

Foto: Jonathan Tåg

Foto: Jonathan Tåg



3

Årsberättelse för år 2019
År 2019 var stiftelsens 86:e verksamhetsår.

Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i 
svenska Österbotten främst genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.:s 
på akademisk fot grundade vetenskap och kulturfrämjande verksamhet.

Viktiga händelser 2019
• Stiftelsens ordinarie verksamhet, dvs att stöda vetenskap, utbildning och kultur 

bedrevs genom den årliga utdelningen. Den totala utdelningen var 1.002.600 
euro. 

• Värdeutvecklingen för värdepappersinvesteringarna följde de allmänna finans-
marknaderna som varit generellt gynnsam. Utvecklingen motsvarade i stort 
relevanta jämförelseindex. Totalavkastningen var 17,3% och direktavkastningen 
uppgick till ca 1,4 %.

• Projektet för utvecklingen av köpcentret Espen (f.d. HS Center) slutfördes under 
året. Köpcentrets uthyrningsgrad 31.12.2019 var ca 95%. 

• Byggandet av det nya kombinerade kontors- och bostadshuset i hörnet av Sand-
ögatan och Skolhusgatan, BAB Solsidan i Vasa, slutfördes i september 2019. 

• HSS Media Ab:s resultat var gott under 2019. I synnerhet de digitala prenume-
rationsintäkterna ökade. Under året förvärvades 91% av Seger Marketing Ab. 
Förvärvet var ett led i HSS Medias strategi att bredda verksamheten.

• Under hösten 2018 inleddes ett omfattande strategiarbete Arbetet blev klart 
under våren 2019. En väsentlig förändring är att målallokeringen för fastighets-
investeringar minskats. Som ett led i att uppnå de reviderade strategiska mål-
sättningarna, beslöts att avyttra fastighetshelheten vid Nedretorget. 14.2.2020 
slutfördes försäljningen av HS Center Ab, FAB Vasa Unitas samt stiftelsens 
innehav i FAB Vasa Commerce.

Förvaltning

Delegationen
Stiftelsen har två förvaltningsorgan: delegationen och styrelsen.

Efter stadgeändringen som trädde ikraft 1.12.2017 kan delegationen bestå av 
9–12 medlemmar. Under år 2019 har delegationen haft följande nio medlemmar:
Delegationen år 2019

Delegationsmedlem Mandatperioden till

Thomas Hägglund 31.12.2019

Vivan Lygdbäck 31.12.2019

Dag Sandås 31.12.2019

Kjell Antus 31.12.2020

Marit Holmlund-Sund 31.12.2020

Stefan Wikman 31.12.2020

Kim Byholm 31.12.2021

Johanna Stenback 31.12.2021

Rune Westergård 31.12.2021

Thomas Hägglund, Vivan Lygdbäck och Dag Sandås omvaldes för mandatperioden 
2020–2022.

Delegationen har under år 2019 sammanträtt två (2) gånger. Rune Westergård 
fungerade som delegationens ordförande och Dag Sandås som dess viceordfö-
rande. Mötesarvodet för ordförande var 600 euro per möte och för övriga delega-
tionsmedlemmar 300 euro per möte.
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Styrelsen
Stiftelsens styrelse sköter förvaltningen av stiftelsen och svarar för att stiftelsens verk-
samhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen hade under år 2019 fyra 
(4) medlemmar valda för ett kalenderår i sänder. 

Styrelsen år 2019

Stefan Wikman, ordförande Tom Eriksson, viceordförande

Dan Häggblom, ledamot Kaj Rönnlund, ledamot

Styrelsen har sammanträtt sex (6) gånger under året. Mötesarvodet för ordförande 
var 700 euro per möte och för övriga styrelsemedlemmar 350 euro per möte.

Utskott
Styrelsen har tillsatt tre olika utskott, vilka fungerar som beredande organ för styrel-
sen och även som rådgivande organ i operativa frågor. 

De olika utskotten är Fastighets-, Placerings- och Utdelningsutskottet. Under 2019 
har Placerings- och Utdelningsutskottet haft fyra medlemmar och Fastighetsutskottet 
tre medlemmar. Alla utskott har även medlemmar som inte är medlemmar i delega-
tionen eller styrelsen.

Verkställande direktör och personal
Verkställande direktören sköter stiftelsens dagliga förvaltning i enlighet med styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och förbereder ärenden som behandlas av styrelsen, 
styrelsens utskott och delegationen, verkställer styrelsens beslut, leder och överva-
kar stiftelsens personal samt fullgör övriga uppgifter, som styrelsen tilldelar verkstäl-
lande direktören. Verkställande direktören Tom Westermark fungerar även som 
delegationens, styrelsens samt dess utskotts sekreterare.

Gunilla Toivonen fungerar som stiftelsens assistent. 
Administrativa tjänster och fastighetstjänster köps av det helägda dotterbolaget 

Oy Isännöitsijätoimisto Ki-Fa Ab med tre anställda: en fastighetschef, en ekonomias-
sistent samt marknadsföringschefen för Espen. 

Bokförings- och redovisningstjänster köps av Greenstep Ab.

Revisorer
Enligt stiftelsens stadgar utses stiftelsens revisorer av Svensk-Österbottniska 
Samfundet rf. Under 2019 har stiftelsens revisorer varit CGR Kjell Berts och CGR 
Benita Öling. Revisorssuppleanter har varit CGR Anders Mattsson och CGR 
Kristian Berg. 

Revisionssamfundet Ernst & Young Ab, med CGR Kjell Berts som ansvarig revisor, 

och CGR Benita Öling har varit revisorer i fastighetsbolagen. Revisionsarvoden för 
2019 har erlagts enligt faktura.

Ekonomiska åtgärder med närståendekretsen
Understöd har inte beviljats stiftelsens närståendekrets. 

Till stiftelsens revisorer och till vd har utbetalats totalt 154.162 euro i arvoden, löner 
och naturaförmåner.

Förvaltad förmögenhet

Fastigheter
Stiftelsens förmögenhet består till betydande del av aktier i fastighetsbolag. De 
flesta fastigheterna finns i centrum av Vasa och omfattar bostäder, kontorsutrymmen 
och affärslokaler. 

Uthyrningsgraden för kontorsutrymmena i Vasa har varit acceptabel under 
perioden. Kontorslokalerna i FAB Jakobspark i Jakobstad är till största del outhyrda 
sedan HSS Media flyttade sin redaktion i Jakobstad. Uthyrningen av bostadsloka-
lerna i Folkhälsanhuset Wasa har inte uppnått fastslagen målsättning. Den genom-

Övrigt

Värdepapper

Fastigheter

Placeringsportfölj 2019
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snittliga uthyrningsgraden för affärslokaler har varit god. I köpcentret Espen var 
uthyrningsgraden ca 95%. 

Den genomsnittliga hyresintäkten per m² har varit marknadsmässig och stabil 
under året.

Väderpappersplaceringar
Under perioden har den fastställda strategin för kapitalplaceringar följts och upp-
ställda målallokeringar har uppnåtts. 

Marknadsvärdet på värdepappersportföljen uppgick 31.12.2019 till 27,9 M€ 
och den totala avkastningen på portföljen var 17,3 %. Direktavkastningen var ca 
1,4 %. 

Avkastningen på kapitalplaceringarna sedan 2014 är ca 5,7 % p.a.

HSS Media Ab
HSS Media Ab ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. Bola-
get äger 35 % av tryckeribolaget Botnia Print Oy Ab.

Viktiga händelser under verksamhetsåret
Fastigheter
FAB Österbottens Hus 
I källaren på FAB Österbottens Hus har lagerutrymmena byggts om till lägenhetsför-
råd vilka fastighetsbolaget hyr till BAB Solsidan i Vasa. 

BAB Solsidan i Vasa
Byggprojektet slutfördes under året och byggnaden överläts till beställaren i sep-
tember. Under året sålde stiftelsen fyra av de sammanlagt 14 bostadslokaler som 
kommer att säljas i bolaget. Övriga bostadslokaler samt en kontorslokal har hyrts ut. 

Oy HS Center Ab
Ombyggnationen av köpcentret Espen slutfördes under året. 
Hyresavtal med Omena Hotelli tecknades under hösten 2019 varefter planering 
inleddes för ombyggnation av våningarna 5-6 till hotellverksamhet. Själva ombygg-
nationen utförs under år 2020. 

FAB Vasa Unitas
Ombyggnationen av köpcentret Espen slutfördes under året. Nya kontorslokaler 
färdigställdes på våning två bakom New Yorkers lokal. 

Försäljning av fastigheter 14.2.2020
Den 14.2.2020 sålde stiftelsen alla sina aktier i HS Center Ab (100%), FAB Vasa 
Unitas (100%), FAB Vasa Commerce (65%) samt Vasa Torgparkering (1,6%). Köpare 
var specialplaceringsfonden Trevian Suomi Kiintestöt I. Fastighetsfonden förvaltas 
av Trevian Rahastot AIFM.

HSS Media Ab
HSS Media har under året fortsatt att fokusera på arbetet med den digitala strate-
gin för prenumerationsintäkter och företagsmarknaden. Som ett led i att utveckla 
företagsmarknaden förvärvades 91% av Seger Marketing Ab, som är verksam inom 
branding och sociala medier. Bolagets kunder är företag inom Österbotten.

Tack vare fortsatt god kostnadskontroll förblev resultatnivån god under 2019.
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Ekonomisk ställning och nyckeltal
Stiftelsens resultat för 2019 översteg budgeterad nivå. Realisationsvinster (netto) 
förbättrar resultatet med ca 773 k€. 

Resultatet från den ordinarie fastighetsförvaltningen förbättrades väsentligt 
jämfört med 2018, men var fortfarande negativt pga betydande ombyggnadskost-
nader för Espen samt extraordinära amorteringar i fastighetsbolagen som inneburit 
högre kapitalvederlag. Hyresintäkterna ökade planenligt efter Espens invigning i 
slutet av år 2018. Uthyrningsgraden i köpcentret Espen var ca 95% under 2019. 

Uthyrningen av lokalerna i BAB Solsidan inleddes i augusti 2019 och alla lokaler 
som bjöds ut till uthyrning var uthyrda vid årets slut. 

Resultatet för HSS Media Ab under år 2019 var på samma nivå som 2018. 
Resultatet överskred budget och får anses som gott. 

Den direkta avkastningen av värdepappersinvesteringarna var planenlig. Di-
rektavkastningen av värdepappersportföljen var ca 1,4 %, vilket kan anses tillfreds-
ställande med tanke på portföljens allokering och totala risknivå. 

Det ekonomiska resultatet för de enskilda fastighetsbolagen och övriga bolag 
redovisas separat i respektive bokslut. I noterna till stiftelsens bokslut finns lägenhets-
innehavets resultat redovisat separat för varje bolag.

Harry Schaumans Stiftelse 2019 2018
Bruttohyror 4.985.184 € 3.901.407 €

Fastighetsbidrag* -568.926 € -976.755 €

Fastigheternas avkastning ** 3,1 % 1,6 %

Uthyrningsgrad (genomsnittlig) 86,8 % 79,0 %

Direktavkastning på värdepappersportföljen 1,4 % 1,2 %

Värdeutveckling på värdepappersportföljen 17,3 % -9,4 %

*) Hyresintäkterna 2018 betydligt lägre pga ombyggnation av köpcentret HS Cen-
ter. Höga kapitalvederlag pga omstrukturering av fastighetsbeståndet
**) Avkastningen beräknas på resultat exklusive kapitalvederlag

HSS Media Ab 2019 2018
Omsättning 16.980.538 € 17.314.146 €

Rörelsevinst 1.081.730 € 939.927 €

Personalstyrka (genomsnittligt manår) 112,0 113,8

Soliditet 45,2 % 39,3 %

Räkenskapsperiodens överskott var 1.662.055,77 euro (år 2018 634.276,10 €). Till 
dispositionsmedlen överförs 570.000 euro. Resterande medel om 64.276,10 euro 
fonderas till grundkapitalet i enlighet med stiftelsens stadgar. Stiftelsens grundkapi-
tal uppgår 31.12.2019 till 51.577.701,57 euro (år 2018 51.513.425,47 euro).

Stiftelsen är skuldfri. Fastighetsbolagens lån per 31.12.2019 var 30.254.545 
euro. Under 2019 har amorteringar gjorts med 1.928.012 euro.

Stiftelsen har uppgjort koncernbokslut för verksamhetsåret. Koncernen uppvisar 
en förlust om 3.206.026,01 euro (år 2018 -2.737.099,77) och balansomslutningen 
uppgår till 91.562.181,01 euro. Resultatförbättringen beror till övervägande del på 
att under 2018 belastades resultatet dels av ombyggnadskostnader av och dels av 
hyresbortfall i köpcentret Espen.
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Förverkligandet av stiftelsens ändamål

För förverkligandet av stiftelsens ändamål har under året använts 1.002.600 euro, 
av vilket 2.600 euro utgörs av använda reserveringar från föregående års utdel-
ningsmedel.

Stiftelsen har under 2019 delat ut 1.002.600 euro i understöd fördelat enligt nedan-
stående översikt. I summan ingår utdelning från tidigare års reservering på 30.503 
euro. Därutöver har 28.616 euro reserverats för utdelning senare.

Styrelsen 2019Tom Eriksson, 
viceordförande

Stefan Wikman,
ordförande

Kaj Rönnlund, 
ledamot

Dan Häggblom, 
ledamot

Tom Westermark, 
vd
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KULTUR

  Mottagare Ändamål  Beviljat 

1 Art in Malakta rf Arrangemang av OrdKonstLab 2019. 4 000 €

2 Dans i Österbotten rf /  
Regionala danscentret i Österbotten

Dansverksamhet i Österbotten och Mellersta Österbotten 2019. 2 000 €

3 Dialog – ett dramapedagogiskt kollektiv Turné med föreställningen Ditt och Datt och det borttappade leendet. 2 000 €

4 DUNK –  
De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

Musik & Talang 2019. 5 000 €

5 Esse IK Utgivning av historik Esse IK 100 år. 1 000 €

6 FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/ 
Läger och avlastning

Anpassade kulturella programinslag om folkdans och folkmusik på fyra läger  
i svenska Österbotten för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

2 000 €

7 Finlands svenska biblioteksförening / 
Österbottniska sektionen

Finlands svenska biblioteksdagar 2019 i Larsmo med omnejd. 1 000 €

8 Finlands svenska taltidningsförening rf Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2019 4 000 €

9 Föreningen Brage i Vasa r.f. Verksamheten vid Brage friluftsmuseum i Vasa 2019 1 000 €

10 Kaskö hembygds- och museiförening Specialutställning ”Sjömän i Kaskö”. 1 000 €

11 Kronoby Sångkör r.f. Körens 130-års jubileum år 2020. 1 000 €

12 KRS TV ry Dokumentärprojekt Sjöfartsstaden. 3 000 €

13 Musikfestspelen Korsholm rf –  
Korsholman Musiikkijuhlat ry

Musikfestspelen Korsholm 2019 samt vintervecka i Vasa. 9 000 €

14 Pro Artibus Treårigt projekt i Vasa som del av Pro Artibus nya konstpedagogiska satsning vid Åbo Akademis 
klasslärarutbildning och bildkonstens didaktik.

20 000 €

15 Scenkraft rf Kulturprojektet ”Kultur och välmående” 2019–2020  
för seniorer bosatta inom äldrevården i Österbotten.

1 000 €

16 Skafferiet rf Kulturverksamhet i biografen Ritz i Vasa. 5 000 €

17 Stiftelsen Wasa Teater rs Wasa Teaters 100-årshistorik. 1 000 €

18 Stundars rf Stundars husdjurspark på Stundars friluftsmuseum. 2 000 €
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19 Svenska Klubben rf Utgivning av 100-årshistorik. 1 000 €

20 Svenska Österbottens förbund  
för utbildning och kultur

För renoveringen av Wasa Teater 2017–19. 30 000 €

21 Svenska Österbottens litteraturförening rf Utgivning av kulturtidskriften Horisont. 6 500 €

22 Söderfjärdens hembygdsförening rf 100 års-jubileumsfest för Söderfjärden. 1 000 €

23 Trädgårdsodlingens vänner i Wasa rf Trädgårdsodlingens vänner 100 års jubileumsfest. 1 000 €

24 Unga Scenkompaniet rf Projektet ”De gränsbevakande”. 1 000 €

25 Vasa Tandläkarsällskap rf Utgivning av 100-årshistorik för Vasa Tandläkarsällskap. 1 000 €

26 Österbottens Försvarsgille –  
Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf

Krigsveteranmuseet i Vasa. 6 200 €

Beviljat sammanlagt 112 700 €

VETENSK AP OCH UTBILDNING

  Mottagare Ändamål  Beviljat 
1 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/

Yrkeshögskolan Novia
Sceniskt pilotprojekt:  
vad kan ny digital teknik tillföra konstnärliga processer och utbildning, 2019–20.

5 000 €

2 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/
Yrkeshögskolan Novia

Stärka kompetensen inom artificiell intelligens, robotik, Big Data. 10 000 €

3 Biämnet masskommunikation/FSE/ 
Åbo Akademi Vasa

Stipendier för Åbo Akademis medieutbildnings obligatoriska redaktionella journalistpraktik, 
2019.

22 400 €

4 Centret för livslångt lärande vid Åbo  
Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Arrangemang av sex stycken Akademifora i Vasa i samarbete med HSS Media. 5 000 €

5 Ekonomiska informationsbyrån/  
Företagsbyn i Österbotten

Företagsbyns inlärningshelhet om arbetsliv, ekonomi och företagsamhet  
som riktar till elever i åk 6 och 9. 

3 000 €

6 Hanken Svenska handelshögskolan Utvecklingen av högskolans doktorandutbildning i Vasa, 2019. 30 000 €

7 Helsingfors universitet/ 
Juridiska utbildningen i Vasa

Finansiering av juristutbildningen i Vasa. 15 000 €
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8 Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa rf ”Integration genom idrott” – fortbildning. 1 000 €

9 Ostrobothnia Australis rf Valsörarnas biologiska station under tre månader/år. 5 000 €

10 Project liv rf Projekt för mångsidig och ny kommunikation i vård och utbildning som berör långtidssjuka barn. 3 000 €

11 Svensk Presstjänst rf Språkvård inom HSS Media och för uppstart år 2 för Nyhetsbyrån SPT. 40 000 €

12 Svenska handelshögskolans studentkårs 
understödsförening i Vasa rf

Understöd för Vasahankeiternas utlandsstudier. 5 000 €

13 Åbo akademi/Allmän- och vuxenpedagogik/ 
Nordisk läroplansteoretisk konferens

Konferensen ”Den åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen i Vasa, Finland” 5 000 €

14 Åbo Akademi/FNT/Energiteknik Delfinansiering av Forskardoktor (1/3) vid Åbo Akademi i Vasa. 25 000 €

15 Åbo Akademi/FNT/Energiteknik Understöd av ÅA:s nya DI-studerandes resor till intensivkurser och handledning i Åbo. 7 500 €

16 Åbo Akademi/Landsbygdsforskning Delfinansiering av professur i regionalvetenskap med inriktning välfärdsstudier  
vid Åbo Akademi i Vasa.

5 000 €

17 Åbo Akademi/Specialpedagogik Nordiska specialpedagogiska konferensen ”Gemensamma Vägar” i Vasa. 3 000 €

Beviljat sammanlagt 189 900 €

SVENSK-ÖSTER BOTTNISK A SA MFUNDET

Mottagare Ändamål Beviljat 

1 Svensk-Österbottniska samfundet Vetenskap, utbildning och kultur. 700 000 €

Beviljat sammanlagt 700 000 €

BEVILJA DE UNDERSTÖD SA MM A NLAGT ÅR 2019 1 002 600 €

Understöd har inte getts till stiftelsens begränsade närståendekrets. 



Den kommande utvecklingen
Den allmänna ekonomiska situationen har under det gångna året varit relativt stabil 
trots ett flertal geopolitiska oroligheter. Finansmarknaderna har utvecklats mycket 
positivt under 2019, även om det rått en viss generell oro för det motsatta. Många 
företag har uppvisat fortsatt goda resultat, medan framtidsutsikterna har uppgetts 
vara mindre positiva. 

Det förutspås allmänt att den ekonomiska tillväxten 2020 kommer att vara på 
en lägre nivå än 2019. Situationen i Finland under 2020 förväntas följa samma 
mönster, dvs en mera återhållsam ekonomisk tillväxt under året. 

Kapitalplaceringsmarknaderna har generellt utvecklats mycket positivt under 
2019. USA har fortsättningsvis lett den ekonomiska utvecklingen. Räntenivåerna har 
åter sjunkit något under 2019.

I Finland var den ekonomiska tillväxten på förväntad nivå. Sysselsättningsgraden 
var oförändrad. Under hösten påverkades den ekonomiska tillväxten av 
arbetsmarknadskonflikter

I Österbotten och Vasa har sysselsättningsgraden varit god och efterfrågan 
på varor och tjänster har varit stabil. Inom fastighetssektorn har det rått ett visst 
överutbud på bostäder pga stor nyproduktion under de senaste åren. Det stora 
utbudet på framförallt hyresbostäder kommer att råda ännu under 2020. 

Uthyrningsgraden för stiftelsens fastighetsbestånd har förbättrats under året 2019. 
Uthyrningen av hyresbostäder var varit jämnare än föregående år. BAB Solsidan 
överläts i september 2019, och uthyrningen av dessa tillkommande bostäder har 
gått mycket bra. Vid årsskiftet fanns endast en ledig hyresbostad i BAB Solsidan. 

Eftersom stiftelsen sålde sitt innehav i fastigheterna HS Center Ab, FAB 
Vasa Unitas och FAB Vasa Commerce minskade allokeringen av affärs- och 
kontorslokaler betydligt. Återstående innehav av affärs- och kontorslokaler 
förväntas ha en hög uthyrningsgrad under 2020. 

HSS Media Ab hade 2019 ett ekonomiskt gott år. Under 2020 förväntas 
läsaraffären utvecklas stabilt med ytterligare ökade intäkter från digitala 
prenumerationer. Företagsmarknaden förväntas ha ett utmanande år med stor 
konkurrens på annonsmarknaden.

Under inledningen av år 2020 har spridningen av det sk Corona-viruset påverkat 
den ekonomiska tillväxten och finansmarknaderna mycket påtagligt negativt. 
Osäkerheten angående utvecklingen är synnerligen stor. Om spridningen av 

viruset kan begränsas och hållas inom viss kontroll förväntas det allmänna läget 
stabiliseras och återhämta sig. Om däremot spridningen blir okontrollerad och inget 
vaccin kan skapas är risken mycket stor att en omfattande recession uppstår.

Bedömning av risker
Bedömningen av risker för 2020 innebär framför allt hur omständigheterna med 
Corona-viruset utvecklas. Om situationen fås någorlunda under kontroll begränsas 
den negativa utvecklingen, och även en återhämtning kan förväntas. 

För stiftelsens del har det stor betydelse hur värdepappersinvesteringarna utvecklas. 
Stiftelsens placeringsstrategi gällande värdepapper har under en längre tid haft en 
defensiv inriktning med en relativt stor allokering till alternativa placeringar. 

Riskerna för stiftelsens fastighetssektor har minskat betydligt genom försäljningen av 
fastigheterna vid Nedretorget i Vasa. Efterfrågan på hyresbostäder förväntas vara 
stabil oavsett hur omständigheterna med Corona-viruset utvecklas. 

HSS Medias företagsmarknad förväntas påverkas negativt av omständigheterna 
med Corona-viruset. Annonsmarknaden är även i övrigt utmanande pga sämre 
ekonomisk utveckling.
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