
OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet
2015
"Efter listningen på Nasdaq First North och kapitalanskaffningen om 75 miljoner kronor under första kvartalet har nu fokus skiftat mot att
genomföra den plan vi satt upp. Ett flertal rekryteringsprocesser har inletts under andra kvartalet med framförallt uppbyggnaden av en
säljorganisation inom Funktionell textil & nonwoven. I juni blev vi även hedrade med att bli utvalda till listan Sustainia 100 som årligen listar 100
ledande hållbara innovationer. Försäljningen har under 2015 ökat med ca 44 % i jämförelse med samma period 2014. Vi kommer jobba hårt
för att öka tillväxten ytterligare och ser nu framförallt fram emot driftstarten av vår nya anläggning samt lansering av kistmaterialet under andra
halvåret."

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2015 

Koncernen jämfört med 2014

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 13,41 miljoner kr (10,49).   

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,73 miljoner kr (-3,46). 

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2015 

Koncernen jämfört med 2014

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 18,71 miljoner kr (13,01).   

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9,70 miljoner kr (-7,03).

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport
är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta; Mårten Hellberg,

VD OrganoClick

Telefon: +46 8 684 001 10

Email:   marten.hellberg@organoclick.com 

OrganoClick  

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella
material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den
vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt
bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande
start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden
(WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om
Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First
North är Pareto Securities AB. 


