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Q1 – AMBIA RENODLAR VERKSAMHETEN
Koncernens samlade nettoförsäljning uppgick till 203 MSEK
(61 MSEK) med ett rörelseresultat om -1,5 MSEK (-1,3 MSEK), och ett
resultat före skatt om -2,7 MSEK (-1,7 MSEK).
Försäljningen har under perioden utvecklats starkt i såväl
Isoldabolagen (Isolda AB och Isolda AS) som Netpact, som tillsammans bidrar positivt med 1,6 MSEK av rörelseresultatet. Perioden
har belastats med kostnader för omstrukturering inför utdelning av
bolagen och verksamheten i Intropris. Intropris har stått för 5,5 MSEK
av koncernens försäljning under perioden.
Utdelningen av Intropris, som skett efter rapporttidens utgång,
påverkar koncernens nyckeltal i väsentlig omfattning. Därmed
har denna rapport utformats som en kvartalsredogörelse. En ny
rapportmall arbetas nu fram för att stämma bättre med koncernen
i dess nya tappning, och kommer att användas för första gången vid
kommande halvårsskifte.
Den renodling av verksamheten i Ambia som inletts under det
första kvartalet har fortsatt under perioden därefter. Samarbetet
mellan Netpact och Isolda har utökats, och som nästa steg planeras
Netpact bli en del av Isolda AB. En fusionering av verksamheterna
kommer att leda till effektivare administration, och att Netpacts
redovisnings- och ekonomifunktioner kan samordnas med Isoldas
vid den nya ekonomiavdelning som håller på att byggas upp vid
kontoret i Göteborg.

KOMMENTARER FRÅN VD

”Det första kvartalet av 2016 har präglats av vårt arbete med att förbereda för avknoppningen av Intropris, och den efterföljande renodlingen av Ambia som ett distributörs- och logistikbolag. Isoldas
organisation har stärkts under perioden, och ytterligare personal är
på väg in för att arbeta med försäljning, ekonomi och redovisning. Vi
har lagt till flera varumärken i distributörsportföljen, och volymen i
samtliga affärsgrenar har ökat”, säger VD Marcus Andersson.

SAMMANFATTNING AV
KVARTALSREDOGÖRELSE
KONCERNEN
TRE MÅNADER (2016-01-01 – 2016-03-31)
■■ Rörelseintäkterna uppgick till 203 msek (60.5 msek)
■■ Rörelseresultatet uppgick till -1.5 msek (-1.3 msek)
■■ Resultat före skatt uppgick till -2.7 msek (-1.7 msek)
■■ Resultat per aktie -1.35 sek (-0.87 sek)
■■ Soliditet 6,0% (23%)
■■ Antalet aktier 1 993 270 st (1 918 460 st)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
■■ Beslut om utdelning av Intropris
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
PERIODENS SLUT
■■ Utdelning av Intropris skedde 10 maj.
BOLAGSSTÄMMA 2016
Datum för den ordinarie bolagsstämman är satt till den
29 juni 2016. Tid och plats preciseras närmare i kallelsen.
DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER
Kommuniké från årsstämman 2016, 30 juni
Halvårsrapport, jan-jun 2016, 25 augusti
Delårsrapport 3, jan-sep 2016, 24 november
FRÅGOR BESVARAS AV
Marcus Andersson, VD
E-post: marcus.andersson@ambiatrading.se
Telefon: 0492-209 50
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