AVENSIA SLÄPPER PRELIMINÄRA SIFFROR
FÖR Q1 2020

Lund 28 april 2020
Med anledning av den allmänna osäkerhet som råder på marknaden, relaterat till Covid-19, har
styrelsen i Avensia beslutat att släppa preliminära siffror för bolagets verksamhet januari – mars
2020.
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Omsättning 89,3 MSEK (Q1 2019 – 82,7 MSEK)
Rörelseresultat 8,2 MSEK (12,2)
Rörelsemarginal 9,2% (14,7)
Kassaflöde 6,4 MSEK (-4,3)
Antal anställda 236 (191)
Tillgänglig likviditet 61,8 MSEK (45,4)

- Vi är under rådande förutsättningar nöjda med kvartal ett där vi växer omsättningen med
8% jämfört med förra året och levererar en rörelsemarginal på 9,2%. Den lägre marginalen
jämfört med 2019 förklaras av att vi fortsätter att rekrytera kraftigt – antalet anställda har ökat
med 24% jämfört med mars 2019. Vi håller samtidigt i vår likviditet bra med ett kassaflöde på 6,4
MSEK (-4,3). Vi följer våra kundfordringar på daglig basis men upplever ingen förändring gällande
betalningsförmåga hos våra kunder. För att skapa ytterligare finansiell styrka och flexibilitet
har styrelsen beslutat att skjuta upp årets aktieutdelning, och vi har också dubblat vår checkkredit
– till 20 MSEK – vilket gör att vi lämnar kvartal ett 2020 med en tillgänglig likviditet på 61,8
MSEK (45,4), säger Anders Wehtje, CFO för Avensia.
- Ända sedan pandemin bröt ut har vårt fokus självklart legat på säkerheten och välbefinnandet
för våra medarbetare, kunder och partners. De flesta medarbetare jobbar hemifrån men det
påverkar varken effektivitet eller det värde vi levererar till kund eftersom en distribuerad
arbetsmiljö är något vi hade stor vana av redan långt innan Covid-19. Vår affär påverkas som alla
andras av rådande situation, även om vi och vår bransch påverkas mindre jämfört med många
andra. En del nya affärsmöjligheter och projekt försenas men samtidigt dyker nya möjligheter
upp, så generellt ser vår situation bra ut och vi fortsätter att rekrytera nyckelpersoner med fokus
på att ytterligare stärka vår konkurrenssituation på längre sikt. Vår analys är att digitalisering och
modern handel kommer att få ytterligare kraft av det som nu utspelar sig världen över, och när
det ”nya normala” infinner sig vill vi kunna leverera ännu mer värde till ännu fler kunder. Mot den
bakgrunden har flera av våra rekryteringar på senare tid även fokuserat på att väsentlig stärka

marknad och försäljning, där vi ser att ett stort fokus kommer att ligga under den närmsta tiden,
säger Niklas Johnsson, VD för Avensia.
Bolagets fullständiga rapport för perioden januari – mars 2020 kommer att offentliggöras
enligt tidigare kommunicerad plan 19 maj 2020.
För ytterligare frågor, kontakta:
Niklas Johnsson, VD, +46 73 550 50 03
Anders Wehtje, CFO, +46 70 244 21 33
Fredrik André, CMO, +46 709239381
Om Avensia
Avensia AB är ett ledande expertföretag inom modern handel. Med ett team på över 200
personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar, baserade på spjutspetsteknik,
till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den
globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Storefront. Företaget har sitt
huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå,
Köpenhamn, Oslo, London, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North
Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommision AB är
bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

