
Första kvartalet 2008/2009 visar på en fortsatt god utveck-
ling för Avega. Omsättningen för perioden ökade med 30,6 
procent och rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent. Net-
toresultatet uppgick till 3,1 (2,4) MSEK. Ett mycket positivt 
resultat med tanke på att första kvartalet har lägre antal till-
gängliga arbetstimmar än övriga kvartal.

Vi fortsätter att arbeta långsiktigt med nationella och inter-
nationella företag och har under perioden fått utökat förtro-
ende hos många av våra befintliga kunder, så som Länsför-
säkringar, Sony Ericsson, H&M och ICA. Vi har även ingått 
avtal med Skanska, Payzone och Posten samt inlett diskus-
sioner med ett flertal nya kunder.  

För att möta marknadens fortsatta efterfrågan på kvalifice-
rade tjänster har vi med gott resultat fortsatt vår rekrytering 
av specialistkonsulter. I vår rekryteringsprocess ställs höga 
krav på erfarenhet, kompetens och konsultmässighet.  Under 
perioden har 20 nya medarbetare kontrakterats och antalet 
medarbetare uppgick till 178 i slutet av perioden. 

I enlighet med vår tillväxtstrategi expanderar Avega där 
efterfrågan är stark. Avegas etablering i Öresundsregionen 
med kontor i Malmö framskrider enligt plan och etableringen i 
Västsverige har påbörjats. 

Avega följer noga det allmänna konjunkturläget. Vi har tidi-
gare påvisat Avegas förmåga att bibehålla god lönsamhet 
även under avmattningar i ekonomin. Avega är väl positione-
rade för att dra fördelar och öka våra marknadsandelar i en 
vikande marknad.

 I dagsläget ser jag en fortsatt stark efterfrågan på våra 
tjänster och min övertygelse är att Avega kommer att kunna 
möta marknadens efterfrågan på specialistkonsulter. Vi ska 
även fortsättningsvis leverera kvalitet, lönsamhet och tillväxt i 
nämnd ordning.
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Första kvartalet visar på fortsatt tillväxt
och mycket god lönsamhet

Avega är en specialiserad IT-konsult som genom sina dotterbolag erbjuder kvalificerade tjänster inom IT-ledning, systemarkitektur, integration, 
system utveckling, test och kvalitetssäkring, affärs system samt Business Intelligence. Avegas uppdragsgivare är medelstora och stora företag inom 
främst bank/finans/försäkring, detaljhandel, teleoperatör/telekom och offentlig sektor. Avega bildades år 2000 och har varit lönsamt sedan starten.  
Avegas aktie (ticker: AVEG) handlas sedan november 2007 på First North som drivs av NASDAQ OMX. Certified Adviser för Avega är Remium 
AB. För mer information, besök www.avega.se. 

Vår vision är att vara Sveriges ledande specialistkonsultföretag inom utvalda kompetensområden.

Pressmeddelande 4 september 2008

Maj – juli 2008
• Omsättning + 30,6% till 42,0 (32,2) MSEK
• Rörelseresultat + 35,5% till 27,1 (3,4) MSEK
• Rörelsemarginal 11,0 (10,6) %
• Nettoresultat + 31,4% till 3,1 (2,4) MSEK
• Vinst per aktie 0,30 (0,23) SEK/aktie

”Avega fortsätter att växa organiskt med kvalitet och lönsamhet i fokus. Efterfrågan på våra tjänster är 
fortsatt god, vilket medför en mycket tillfredsställande beläggning. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 
4,6 MSEK med en rörelsemarginal om 11,0 procent.”

Delårsrapport för perioden maj - juli 2008 
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För ytterligare information, kontakta gärna: 
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Tel: +46 (0) 8 - 678 81 00, förnamn.efternamn@avega.se


