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ValueTree presenterar delårsrapport januari-mars 2011

•

Omsättningen ökade med 235 % till 16,4 MSEK (7,0).
Kvartal 1 är det säsongsmässigt svagaste kvartalet på året, utgör ca 15 % av årsförsäljningen

•

ValueTree omsatte proforma 26,5 MSEK (inkl Sun Toy och Tullsa som förvärvat i april)

•

EBITDA uppgick till -5,2 MSEK (-1,3). Kostnaderna för VD-byte och logistiksamordningen har varit
omfattande under perioden, men påverkar inte verksamheten från och med kvartal 2, 2011.

•

Valuetree har genomfört en genomgripande omorganisation, vilken bland annat omfattar: Ny
koncernchef, nedläggning av det separata huvudkontoret, samordning av verksamheterna i
Stockholm och ny ledning för Barndivisionen.

•

Förvärven av Sun Toy och Tullsa har slutförts och ingår i koncernen från 1 april 2011.

•

Finansieringen av förvärven har slutförts genom en kombination av bankfinansiering och en
framgångsrik riktad nyemission till en mindre grupp institutionella investerare

•

Integration och synergiåtgärder ger resultat, och verksamheten går nu in i en ny fas där fokus är
organisk tillväxt och marginalförbättring

•

Framtidsbedömning kvarstår: ”Koncernen bedöms vid utgången av 2011 nå en omsättningstakt
överstigande 200 MSEK på årsbasis, med en rörelsemarginal överstigande 10 %.”
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Koncernchefen Johan Aspemar kommenterar:
”Under den närmaste tiden kommer vi ha stort fokus på att integrera de två nya bolagen i koncernen
samt hitta synergier inom bland annat inköp, försäljning och lager/logistik. Vi jobbar nu aktivt med att
vässa vårt erbjudande för att våra kunder ska uppfatta oss som en riktigt bra och nyskapande
samarbetspartner som tillför ett tydligt mervärde!”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Aspemar, VD och Koncernchef
Tel. 070-955 54 22
E-post: johan.aspemar@valuetree.se
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