
CLX Communications AB kvartalsrapport för Q1 2015/2016
Stockholm, 20 november 2015 – CLX Communications AB (Nasdaq Stockholm: CLX) redovisade idag resultatet för första
kvartalet för räkenskapsåret 2015/2016.

Juli – september 2015 (kvartal 1)

Intäkterna ökade med 34% till 243,2 MSEK (181,7).

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) exklusive kostnader för noteringen på Nasdaq Stockholm samt omvärdering av
terminsportfölj uppgick till 26,0 MSEK. Inklusive dessa kostnader uppgick EBITDA till 13,5 MSEK (24,3).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12,0 MSEK (23,4).

Periodens resultat uppgick till 9,2 MSEK (12,2).

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,41).

Viktiga händelser under kvartalet

Företagsdivisionen påbörjade etablering av ett nytt datacenter i USA. Detta görs för att stödja expansionen i USA samt för att skapa ett
mer konkurrenskraftigt erbjudande för regionen.

Operatörsdivisionen påbörjade under kvartalet uppbyggnaden av ett Network Operations Center (NOC) i Polen för att stödja sitt
Managed Service-erbjudande.

Viktiga händelser efter periodens slut

Den 8 oktober togs CLX Communications aktie upp för handel på Nasdaq Stockholm. Introduktionspriset var 59 SEK per aktie.

Telefonkonferens

En presentation av kvartalsrapporten kommer att ges idag 20/11 kl. 10.00. För att höra denna presentation, ring +46 8 535 278 36 och ange
konferens ID 441 077 405. För att även se presentationen, följ mötet från din dator här: https://global.gotomeeting.com/join/441077405

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hedberg, VD och koncernchef, tel +46 8 32 75 10
Odd Bolin, CFO och IR-ansvarig, tel +46 70 428 31 73

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer.
CLX:s mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder
och anslutna enheter (Internet of Things, IoT). CLX:s lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila
meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet.
Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt försäljningskontor i mer än 10 länder. CLX Communications aktie noterades på
Nasdaq Stockholm (ticker CLX) den 8 oktober 2015.


