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Pressmeddelande 3 februari, 2023 

Ovzon publicerar preliminära finansiella 
siffror för fjärde kvartalet 2022 
 

Ovzon AB kommunicerade idag en försening avseende färdigställande 
och uppsändning av bolagets första satellit Ovzon 3 samt hur man avser 
att finansierafärdigställandet och lanseringen av satelliten. I samband 
härmed har bolaget även beslutat att i förtid publicera den preliminära 
övergripande finansiella utvecklingen för det fjärde kvartalet 2022. Utvalda 
nyckeltal redovisas nedan med jämförelsesiffror för motsvarande period 
under 2021 inom parentes. Ovzon offentliggör den fullständiga finansiella 

rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2022 den 21 februari 2023. 
 
Oktober–december 2022 

• Försäljningen uppgick till 101 (73) MSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -9 (-29) MSEK 

• Totalt kassaflöde uppgick till -57 (-59) MSEK 

Januari–december 2022 

• Försäljningen uppgick till 357 (191,4) MSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -47 (-113) MSEK 

• Totalt kassaflöde uppgick till -161 (209) MSEK 
 

"Vi kan nu se resultat av vår strategi, att driva en accelererande lönsam tillväxt under 2022. 
Enligt dessa preliminära siffror levererar vi vårt starkaste fjärde kvartal någonsin, med en 
försäljningstillväxt på 38 procent och ett förbättrat rörelseresultat på -9 MSEK. Vi förnyade 
kontrakt med nyckelkunder, tecknade kontrakt med nya kunder och tog oss in på nya 
geografiska marknader. Under kvartalet har vi lyckats utnyttja all satellitkapacitet samt nyttjat 
vårt lager av mobila satellitterminaler på ett effektivt sätt. Jag är mycket stolt över vad vårt 
team, i nära samarbete med våra partners och kunder har åstadkommit för att leverera dessa 
resultat,” säger Per Norén, vd för Ovzon. 
 

Webcast 
 
Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor 
vid en webbsänd telefonkonferens den 6 februari 2023 kl. 10.00. 
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Webbsändningen nås via följande länk: 
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4FB13E88-D87F-4115-ADB0-
02C89FAC4F45 

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner: 
https://register.vevent.com/register/BI01396d5bcd6b42338d133b1197f150fb 

 
 
Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) 
nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232 
Noora Jayasekara,  Finansdirektör, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97 
 

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i 
hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzons SATCOM-as-a-
Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda 
och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella 
organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL 
i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com. 
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