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EMPIRE: Rättelse av delårsrapport, 2:a kvartalet 2012 
 
I samband med arbetet med delårsrapporten för tredje kvartalet har två felaktigheter 

upptäckts i delårsrapporten för andra kvartalet. Summan av de två felen innebär att 

försäljningen redovisats med 1,5 mkr för mycket. Dels är det intäktsredovisningen från Finland 

där 1 mkr redovisats dubbelt. Dels har en kund i den svenska verksamheten dubbelfakturerats 

med 0,5 mkr.  

 

Efter rättelse av delårsrapporten är de korrekta siffrorna: 

 

Finansiell utveckling april – juni 2012 
• Försäljningen uppgick till 28,0 mkr (18,7), +50%      

• Rörelseresultatet blev -1,1 mkr (-1,0)       

• Resultat efter finansnetto blev -2,3 mkr (-0,9) 

• Resultat efter skatt blev -2,2 mkr (-0,6)      

• Periodens totalresultat uppgick till -1,3 mkr (-0,4)     

• Resultat per aktie blev -0,12 kr (-0,05) 

• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -7,7 mkr (2,9) 

Finansiell utveckling januari – juni 2012 
• Försäljningen uppgick till 45,8 mkr (36,3), +26%      

• Rörelseresultatet blev -1,1 mkr (-1,4)       

• Resultat efter finansnetto blev -2,3 mkr (-1,3) 

• Resultat efter skatt blev -2,1 mkr (-0,8)      

• Periodens totalresultat uppgick till 39,9 mkr (1,0)     

• Resultat per aktie blev 3,87 kr (-0,06) 

• Kassaflöde efter investeringar uppgick till 82,8 mkr (15,3) 

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras som planerat på onsdag den 24 oktober.  

 

För ytterligare information kontakta VD Per Björkman, per.bjorkman@empire.se, 0733 596 730 

eller Ian Wachtmeister, Styrelseordförande, Empire AB, 0702 411 002, ian@empire.se 

 
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för 

konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland 

varumärken HoMedics, C3, BaByliss, Cuisinart, Green Pan och Salter. Sedan 2004 har Empire marknadsfört 

perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket 

C3. Företaget är sedan 2 maj 2011 listat på OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som 

Certified Adviser och Mangold Fondkommission som likviditetsgarant. 

 


