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EMPIRE: Åter i kostnadskontroll och bättre kassaflöde 

Kvartalsrapport 3 – 2013 i sammandrag 
 

Finansiell utveckling juli - september 2013 

 Försäljningen uppgick till 23,0 mkr (25,0), -8% * 

 Rörelseresultatet blev -0,9 mkr (-2,3) 

 Resultat efter finansnetto blev -1,2 mkr (-3,4) 

 Resultat efter skatt blev -1,2 mkr (-1,7) 

 Periodens totalresultat uppgick till -1,2 mkr (-2,7) 

 Resultat per aktie blev -0,11 kr (-0,26) 

 Kassaflöde från löpande verksamhet blev 0,1 mkr (-8,2)

 

Finansiell utveckling januari - september 2013 

 Försäljningen uppgick till 65,4 mkr (70,8), -8% * 

 Rörelseresultatet blev -16,8 mkr (-3,4) 

 Resultat efter finansnetto blev -16,9 mkr (-5,7) 

 Resultat efter skatt blev -13,6 mkr (-3,8) 

 Periodens totalresultat uppgick till -13,7 mkr (37,3) 

 Resultat per aktie blev -1,33 kr (3,61) 

 Kassaflöde från löpande verksamhet blev -9,1 mkr (31,8)

 

Väsentliga händelser juli - september 

 Empire AB har utsett Mangold Fondkommission AB till ny Certified Adviser 

från och med augusti 2013. 

 Efter en tid som tillförordnad VD tillträder Ulf Bork nu som verkställande 

direktör och koncernchef för Empire AB. 

 Empire förvärvade 49 % av Finlänska Semac Oy under slutet av september. 

 

Väsentliga händelser januari - juni 

 För att finansiera förvärvet av Semac Oy och minska sin skuldsättning hade 

Empire en stämma i oktober där man beslutade om en riktad emission om 

maximalt 10 mkr till kurs 2,35 kr. 

 * Justerat för en engångsförsäljning om 5,4mkr i juni och 1 mkr i juli 2012 där 

kapselmaskiner såldes av till Löfbergs Lila för kostnadspris som en del i 

övertagandet av denna verksamhet, blir försäljningsminskningen under 

kvartalet endast 4% medan perioden januari - september försäljning ökar 

med 2%. 
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Kommentarer från VD 

 

Intäkterna för tredje kvartalet uppgår till 23,0 mkr, en minskning med 4 % jämfört 

med motsvarande period föregående år justerat för engångsförsäljning om  

1 mkr. Rörelseresultatet uppgår till -0,9 (-2,3) mkr och kassaflödet från löpande 

verksamheten 0,1 (-8,2).  

 

Resultat och intäktsutvecklingen har sväng uppåt i koncernen under kvartalet och det 

är glädjande att vi lyckats med att minska kostnaderna betydligt och att höja 

bruttomarginalen. 

 

Bruttomarginalen ökade något från föregående kvartal till ca 27 % men det finns mer 

att göra inom området. Den totala kostnadsmassan minskade med 25 % mot tredje 

kvartalet 2012 men det finns fortsatt lite förbättringar kvar att göra även där. Rörelse-

kapitalet minskade med 7,9 mkr under kvartalet men vi fortsätter att optimera 

kapitalbindningen. 

 

Under kvartalet har försäljningen i Sverige och Baltikum ökat, men minskat i Finland 

och i Danmark mot föregående år. 

 

I slutet av september förvärvade Empire 49 % av Finländska Semac. Affären följer vår 

strategi att stärka vår ställning i Norden och öka försäljningen av det viktiga 

varumärket BaByliss. Synergierna ligger främst i den stärkta erfarenheten och 

kompetensen, samt de stärkta banden med BaByliss som är världens ledande 

producent av elektriska hårstylingprodukter.  

 

Arbetet med att optimera Empire fortsätter och fokus framöver blir att öka 

bruttomarginalen, försäljningen och arbeta med vårt nya delägda Finländska bolag 

Semac. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

VD Ulf Bork, telefon: +46-733 596 871 / email: ulf.bork@empirenordic.com 

 

 
Om Empire:  

Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-

marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, 

BaByliss, Cuisinart, GreenPan, HoMedics, The House of Marley, Revlon och Salter. Sedan 1997 har Empire 

marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under 

varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, 

telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant. 
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