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Seafire ABs (publ) dotterbolag Followit Sweden AB ansöker om konkurs
Seafire AB (publ) (”Seafire”) har idag beslutat om att ansöka om konkurs för dotterbolaget
Followit Sweden AB (”Followit”). Ansökan kommer att inges till Örebro tingsrätt under
onsdagen den 22 april.
Beslutet att ansöka om konkurs baseras på kraftigt försämrade möjligheter att vända bolagets negativa
rörelseresultat på grund av covid-19 pandemin. Followit har ansamlade förluster på 12,5 mkr för
perioden 2017-2019 och visar dessutom på ett underskott på 1 mkr under första kvartalet 2020. Covid19 pandemin med efterföljande reserestriktioner har flyttat fram leveranser inom Wildlifesegmentet
minst 6 månader. Styrelsens bedömning är att ett positivt rörelseresultat inte kommer kunna uppnås
inom överskådlig tid. Den koncernmässiga resultateffekten om cirka -5,6 mkr kommer att bokföras
under andra kvartalet 2020. Övriga bolag i koncernen påverkas inte av konkursen.
Johan Bennarsten, VD för Seafire kommenterar:
”Vi har under de senaste 18 månaderna arbetat hårt för att vända den negativa rörelseresultatutvecklingen. Tyvärr kan vi konstatera att en vändning inte är möjlig på grund av att de nödvändiga
ordrarna kommer att utebli under en längre tid på grund av Coronasituationen”. Det är ett djupt
beklagligt besked som styrelsen tvingats fatta, inte minst för vår personal, våra leverantörer och
kunder”.
Bolaget har föreslagit advokat Niklas Emthén från Lindskog Malmström Advokatbyrå som
konkursförvaltare.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59
Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för
offentliggörande den 22 april 2020, kl 9.00
Kort om Seafire
Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i
Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre
bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på ca 200
msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified
Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.

