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EMPIRE: Empire åter i tillväxt, starkt kassaflöde och 

förbättrat resultat 

Delårsrapport Q1 – 2014 i sammandrag 
 

Finansiell utveckling januari - mars 2014 

 Försäljningen uppgick till 20,6 mkr (20,2), +2% 

 Rörelseresultatet före avskrivningar blev -2,8 mkr (-12,1) 

 Resultat efter finansnetto blev -4,0 mkr (-11,6) 

 Resultat efter skatt blev -3,3 mkr (-9,0) 

 Periodens totalresultat uppgick till -3,3 mkr (-9,3) 

 Resultat per aktie blev -0,26 kr (-0,90) 

 Kassaflöde från löpande verksamhet blev 6,0 mkr (-6,3)

 

Väsentliga händelser januari - mars 

 Under perioden har Empire beslutat att lägga ner DK sales. 

 

 

Väsentliga händelser efter perioden 

 BaByliss har aviserat Empire att de avser sköta distributionen på den Svenska 

marknaden av varumärkena BaByliss och Cuisinart i egen regi från och med 1 januari 

2015. Förhandlingar avseende förutsättningar och villkor för en övergång kommer att 

inledas inom kort. Under år 2014 fortsätter Empire att distribuera och marknadsföra 

produkterna som vanligt. BaByliss och Cusinart utgör ca en tredjedel av Empires 

omsättning i Sverige idag. 
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Kommentarer från VD 

 

Intäkterna för Q1 uppgår till 20,6 mkr, en ökning med 2 % jämfört med motsvarande period 

föregående år. EBITDA uppgår till -2,8 (-12,1) mkr och kassaflödet från löpande verksamheten 

6,0 (-6,3).  

Utfallet för Q1 ligger i paritet med prognos där vi är speciellt nöjda med tillväxten och 

kassaflödet. Vi ser en trend med ökad bruttomarginal och minskad kostnadsmassa, men med 

bibehållen volym i försäljningen.  

Den totala kostnadsmassan minskade betydligt mot Q1 2013 och även mot föregående 

kvartal. Under första kvartalet togs beslut att lägga ner Empire DK sales på grund av svag 

försäljning och resultat som belastat koncernens resultat under kvartalet med ca 0,5 mkr. Full 

effekt av minskad belastning räknar vi från och med juli 2014. Under kvartalet har 

försäljningen ökat på alla marknader utom Danmark. Förvärvet Semac i Finland där Empire 

äger 49% har gått enligt plan under kvartalet  

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

försäljningen, resultat och att fortsätta att optimera kapitalbindningen. 

 

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, 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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