
 

Delårsrapport April- Juni 2022 
Från och med det första kvartalet 2021 redovisas Advoco Communication AB och Frontnode AB som 
avyttrad verksamhet. Från och med det tredje kvartalet 2021 redovisas Xavi Solutionnode koncernen 
som avyttrad verksamhet. Från och med det första kvartalet 2022 redovisas Nodebis Applications 
koncernen som avyttrad verksamhet. Jämförelsetalen i koncernens resultaträkning har därför 
räknats om så att den avyttrade verksamheten ska kunna presenteras separat från kvarvarande 
verksamheter. 

April - Juni 2022 
 
–  Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,3) mkr 

–  Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (-3,9) mkr 

–  Periodens resultat uppgick till -4,9 (-9,1) mkr 

–  Resultat per aktie uppgick till -0,88 (-1,64) kr 

 

VD har ordet 
"Sista natten med gänget”, mitt sista VD ord. Empir har följt sin plan att bli ett renodlat 
ägarbolag under 2022. Jag går i pension vid slutet av september och Empir är redo för nya 
investeringar i spännande IT bolag under ny ledning. 

Koncernen är obelånad, har en viss kassa, en kvarvarande rörelse via det särnoterade intressebolaget 
Xavi Solutionnode AB. Under 2022 har Empir så lång delat ut, ca 49 mkr till våra aktieägare i tre olika 
utdelningar. Kontant och i form av onoterade Nodebis Applications AB och noterade Xavi aktier. Vi 
har en aktiv aktie på Nasdaq Small Cap och därtill nya huvudägare med ny ägaragenda. Alla 
förutsättningar för en framgångsrik förnyad expansion för Empir. 
Med en kvarvarande kassa vid 17 augusti 2022 om ca 24 Mkr och ett eget kapital om cirka 36 Mkr, 
efter årets genomförda utdelningar om totalt ca 49 mkr eller ca 8,83 kronor per aktie, fram till och 
med rapportdagen har Empir en sund finansiell ställning och stor handlingsfrihet. 
Under 2021 delade Empir ut ca 15 mkr. Empir har till och med rapportdagen under 2022 delat ut 
genom ordinarie utdelning och extra utdelningar, (kontanter samt aktier i Nodebis Applications och i 
Xavi Solutionnode), ca 49 mkr. Totalt har Empir sedan renodlingen påbörjades av de nya 
huvudägarna sommaren 2021 delat ut ca 64 mkr eller ca 11.6 kronor per Empir aktie. Empir har en 
lång tradition att äga, strukturera tjänstebolag och digitaliserings processer. Svensk digital teknik har 
alla förutsättningar att lyckas och Empir och Empirs aktieägare har fortsatt goda möjligheter att 
kapitalisera på samhällsförändringarna som kräver IT resurser och digital affärsutveckling. 

Tack för mig. 
Lars 

 

 



Utsikter 
Under 2021 har koncernens struktur förändrats radikalt och per sista juni 2022 består koncernen 
endast av ett mindre dotterbolag och ett mindre innehav i Xavi Solutionnode. I tiden efter 
rapportdatumet har Empir förvärvat ytterligare cirka 35% i Xavi Solutionnode, varefter man delat ut 
del av innehavet och kvarvarande innehav om ca 23 % innebär att Xavi Solutionnode blir ett 
intressebolag till Empir. Renodlingen är i sitt slutskede vilket innebär att Empir är redo för nya 
spännande IT affärer. Bolaget ser att efterfrågan på IT-tjänster i ett längre perspektiv kan komma att 
gynnas av de olika kriser i samhället som vi har tvingats ta oss igenom. Vi ser inga tecken på att 
behovet av IT-tjänster skulle minska, utan snarare öka när samhället i mycket snabb takt måste 
anpassa sig. 

För ytterligare information kontakta: 

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se 

Granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 08.30 CET. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 


