Pressmeddelande 2020-07-13

Eniro AB offentliggör resultat- och balansräkning per 30 juni 2020
Med anledning av den pågående företagsrekonstruktionen av Eniro AB offentliggörs
moderbolagets resultat- och balansräkning per den 30 juni 2020. Den fullständiga
halvårsrapporten för moderbolaget och koncernen publiceras den 15 juli som tidigare
meddelats.
Anledningen till offentliggörandet är att de övriga fordringsägarna ska erhålla aktuell
finansiell information för att kunna ta ställning till ackordsförslaget.
Som tidigare meddelats beviljade Solna tingsrätt den 30 mars 2020 företagsrekonstruktion
för Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936. Advokat Lars Eric Gustafsson vid Advokatfirman
Schjødt utsågs till rekonstruktör. Den 6 juli beslutade tingsrätten att företagsrekonstruktionen ska fortsätta i ytterligare tre månader.
Kommentarer till Eniro ABs resultat- och balansräkning per 2020-06-30
April - juni
 Rörelseintäkterna uppgick till 6 MSEK (7). Intäkterna avser sålda tjänster inom
koncernen.
 Kostnaderna uppgick till -12 MSEK (-10) och består främst av personalkostnader,
kostnader för externa konsulter samt kostnader för juridiska tjänster.
 Periodens resultat uppgick till -23 MSEK (-21).
Januari - juni
 Rörelseintäkterna uppgick till 12 MSEK (13). Intäkterna avser sålda tjänster inom
koncernen.
 Kostnaderna uppgick till -24 MSEK (-21) och består främst av personalkostnader,
kostnader för externa konsulter samt kostnader för juridiska tjänster hänförliga till
företagsrekonstruktion och rekapitalisering.
 I första kvartalet gjordes en nedskrivning av aktier i dotterbolag med 648 MSEK.
 Periodens resultat uppgick till -696 MSEK (-43).
 Per den sista juni uppgick moderbolagets egna kapital till -570 MSEK (598), varav
fritt eget kapital uppgick till -623 MSEK (-43).
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För ytterligare information kontakta:
Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com
Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, lars.kevsjo@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl
08.30 CET.
Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst
som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med
varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland
genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster
cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

