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KVARTAL 1 2020 I KORTHET
Koncernens samlade nettoförsäljning uppgick till 134 MSEK (175
MSEK) med ett resultat före skatt om 72,9 MSEK (-4,6 MSEK). Av
resultatet utgörs 102 msek av förvärvsvinster.
Ambiakoncernen bedrev under perioden verksamhet i fem dotterbolag, där de största är Isolda och Teknikmagasinet. Partihandeln,
som samlades i Introcom AB under 2019, har i stort sett upphört då
marknadsförutsättningarna försämrats väsentligt. Verksamheterna
fördelar sig numera främst på kanaldistribution och detaljhandel
inom produktområden som förbrukningsvaror och konsumentelektronik samt liknande artiklar.
Underkoncernen Digital Inn, med Digital Inn Holding AB som moderbolag - som förvärvades under det sista kvartalet 2019 - försattes i
konkurs under april 2020.
Ambiabolagens utveckling har påverkats av den pågående Coronapandemin, främst genom minskade försäljningsvolymer. Till följd av
detta har kostnadsbesparande åtgärder genomförts och ytterligare
insatser är planerade. Det är i dagsläget inte möjligt att förutsäga
vad den samlade effekten av pandemin kommer att bli för bolagen
i Ambias portfölj.
Spotlight Stock Market begärde i ett beslut från 28 april 2020 att
Ambia skulle genomgå en ny noteringsprövning med huvudsaklig
motivering att verksamhetens inriktning samt ägandet i bolaget förändrats mycket och på kort tid. Mot bakgrund av de utmaningar som
Ambia ser i marknaden under överskådlig framtid valde Ambia att
avstå från ny noteringsprövning för att rikta fokus på arbetet med att
säkra verksamheternas utveckling, detta i en mycket utmanande tid.
Det kan också noteras att Ambias ägarbas, trots det spridningsprojekt som nyligen genomförts med Dividend Sweden, inte är tillräcklig
för att handeln med bolagets aktie ska fungera och ge bolaget ett
rättvisande marknadsvärde. Vid utgången av mars kontrollerades
80% av ägandet av endast 14 aktieägare. Knappt 100 av de totalt
cirka 2200 aktieägarna ägde då, var för sig, aktier till ett värde av
mer än 4000 kronor. Sedan dess har detta antal sjunkit ytterligare.

SAMMANFATTNING AV
KVARTALSREDOGÖRELSE
KONCERNEN
TRE MÅNADER (2020-01-01 – 2020-03-31)
■ Rörelseintäkterna uppgick till 134 msek (175 msek)
■ Rörelseresultatet uppgick till 72,9 msek (-4,6 msek)
■ Resultat per aktie 9.06 sek (-0.56 sek)
■ Antalet aktier 8 048 522
■ Tillgängliga medel (kassa) 21,5 msek
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
■ Ambia förvärvade Teknikmagasinet.
■ Utbrottet av viruset Covid-19 har haft en negativ
påverkan i koncernens alla veksamheter.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
PERIODENS SLUT
■ Underkoncernen Digital Inn Holding AB med dotterbolag försattes i konkurs under april 2020.
■ Styrelsen har beslutat att avnotera bolagets aktie
från Spotlight Stock Market.
ÅRSSTÄMMA 2020
Datumet för årsstämman är framflyttat till den 30 juni
2020. Tid och plats preciseras närmare i kallelsen.
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KOMMENTAR FRÅN STYRELSEN

Vi avser nu att systematisk arbeta igenom våra innehav för att
säkerställa koncernens långsiktiga lönsamhet. Förhoppningen är
att Ambia skall återkomma som noterat bolag inom en inte alltför
avlägsen framtid.
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