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INVISIOs orderingång, försäljning och resultat är 
starkare än förväntat i fjärde kvartalet 2019 
 
INVISIO publicerar en omvänd vinstvarning med anledning av att orderingång, 
försäljning och rörelseresultat bedöms väsentligt överträffa marknadens 
förväntningar. Orderingången i fjärde kvartalet uppgår till cirka 268 MSEK, 
omsättningen överstiger 195 MSEK (95,6) med en omsättningstillväxt på minst 
100 procent och ett rörelseresultat överstigande 70 MSEK (20,6). 
 
Främsta orsaken till det starka rörelseresultatet är en hög orderingång under kvartalet i 
kombination med en god leveransberedskap. Den icke offentliggjorda orderingången har 
varit väsentligt högre än normalt. Orderingången i fjärde kvartalet uppgick till cirka 268 
MSEK. 
 
En hög planerad lagernivå har möjliggjort för INVISIO att utföra leveranser med korta 
ledtider under kvartalet och följaktligen har försäljningen blivit högre än förväntat. 
Omsättningen överstiger 195 MSEK (95,6). 
 
Konsekvensen av den höga försäljningen är att även rörelseresultatet är starkare än 
förväntat. Rörelseresultatet i kvartalet överstiger 70 MSEK (20,6).  
 
Vid upprepade rapporttillfällen under ett flertal år och i kontinuerliga möten med 
kapitalmarknaden, har INVISIO konsekvent informerat om att bolagets marknad präglas 
av större upphandlingar med ojämn frekvens. Ledtiderna är ofta långa på grund av 
omfattande administrativa processer och kundtester både i laboratorier och bland 
slutanvändare. Detta medför att orderingång och omsättning enskilda kvartal kan variera 
kraftigt och ge effekt på helårets finansiella resultat.  
 
Denna affärslogik gäller även fortsatt framåt, vilket innebär att orderingång, försäljning 
och resultat fortsättningsvis kan komma att fluktuera kraftigt mellan kvartalen och 
följaktligen ha påverkan på helåret. 
 
Det är dock bolagets bedömning att orderingång, försäljning och rörelseresultat för det 
fjärde kvartalet 2019 överstiger vanliga fluktuationer och väsentligt avviker från 
marknadens förväntningar. 
 
INVISIO planerar att offentliggöra bokslutskommunikén den 13 februari 2020,  
klockan 14:00. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications 
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com 
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Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication,  
INVISIO Communications 
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: mpn@invisio.com 
 
 
 
Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande 
den 3 januari 2020 kl. 08:30 CET. 
 
 
 
Om INVISIO Communications AB (publ) 
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga 
och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar 
specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material-
teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, 
Frankrike och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är 
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  
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