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Seafire AB (publ) ser en god tillväxt och resultatutveckling under andra kvartalet
Seafires nettoomsättning under april ökade organiskt med 37% mot 2019 och nådde 23,3 msek (17,0)
för jämförbara verksamheter. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, ökade med 105%
till 4,3 msek (2,1). Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT ökade 127% till 3,6 msek (1,6)
vilket ger en EBIT marginal på 15%. Fortsättningen på kvartalet visar på en stabil orderingång med
förväntan om en markant omsättningstillväxt och resultatförbättring för andra kvartalet mot 2019.
Den goda orderingången under första kvartalet har omsatts till väsentligt ökad nettoomsättning och
resultattillväxt. Samtliga bolag redovisar en ökad omsättning och rörelsevinst under årets första tertial.
Omsättningen januari till april ökade 59% till 69,6 msek (43,7) och EBITDA blev 8,6 msek (3,3) vilket ger
en EBITDA marginal på drygt 12%. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT, blev 5,6 msek
(1,0) för perioden januari till april 2020 vilket är en ökning med 487%. Followit som försattes i konkurs
22 april 2020 ingår under perioden januari till mars 2020. Nedskrivning av goodwill efter Followits
konkurs på 5,6 msek ingår inte i de redovisade siffrorna ovan.

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 25 maj 2020 kl 9.00.
Kort om Seafire
Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag inom affärssegmenten Industri och
Handel & Tjänster. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma,
mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fyra 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.

