Pressmeddelanden

Delårsrapport Q3 2018
Juli – september 2018
Juli – september 2018
•
•
•
•
•

Omsättningen för koncernen uppgick till 113,0 (66,7) mkr motsvarande en tillväxt om 69,4 procent.
Tillväxten är helt förvärvsdriven, den organiska tillväxten var negativ, -2,6 %.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 (2,8) mkr en minskning om 25,0 procent
och efter avskrivningar (EBIT) till -0,3 (1,6) mkr en minskning om 118,7 procent
Resultatet före skatt uppgick till -0,6 (1,3) mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -0,2 (0,9) mkr
och -3,4 (-4,2) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
Resultat per aktie uppgår till -0,06 (1 639,05) kronor. Ingen utspädning till följd av teckningsoptioner
har skett under perioden

Januari – september 2018
•
•
•
•
•

Omsättningen för koncernen uppgick till 305,2 (183,3) mkr motsvarande en tillväxt om 66,5 procent,
tillväxten är primärt förvärvsdriven, den organiska tillväxten uppgick till 0,9 procent
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,9 (6,8) mkr en ökning om 16,2 procent och
efter avskrivningar (EBIT) till 1,8 (3,5) mkr en minskning om 48,6 procent
Resultatet före skatt uppgick till 0,0 (2,5) mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 0,9 (5,0) mkr
och -1,4 (-16,1) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
Resultat per aktie uppgår till 0,03 (2 893,93) kronor

Väsentliga händelser juli-sep 2018
•

Extra bolagsstämma den 19 september 2018. Vid stämman valdes Kent Lindholm (omval), Nils
Stiernstedt (ny), Magnus Johansson (ny) och Jesper von Post (ny). Nils Stiernstedt utsågs till ny
styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Livihop har genomfört byte av VD där tidigare VD, Christian Paulsson, entledigats den 30 oktober. Till
tillförordnad VD har Kennedi Samuels, bolagets chefsjurist och grundare till Trea Assistans utsetts.

Kommande finansiell information
•
•
•
•
•

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras 19 februari 2019
Årsredovisning för 2018 publiceras vecka 16
Kvartalsrapport för Q1 2019 publiceras 14 maj 2019
Kvartalsrapport för Q2 2019 publiceras 21 augusti 2019
Kvartalsrapport för Q3 2019 publiceras 12 november 2019

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.
Telefon: 08-5030 1550, e-mail: info@mangold.se
Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 7 november 2018

Styrelsen i Liv ihop AB (publ)
Nils Stiernstedt, ordförande
Magnus Johansson, ledamot
Kent Lindholm, ledamot
Jesper von Post, ledamot
Kennedi Samuels
Tf. Verkställande direktör
För ytterligare information kontakta:
Kennedi Samuels, Verkställande direktör

Tel: 070-191 57 44, e-post: kennedi.samuels@livihopgruppen.se

Viktig information Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 klockan 08:30 CET.
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