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ValueTree:s delårsrapport januari - juni 2010
ValueTree presenterar i dag sin delårsrapport för första halvåret. Rapporten visar på fortsatt
tillväxt genom ytterligare förvärv i kombination med stark organisk tillväxt.
ValueTree Holdings AB (publ), listat på AktieTorget, presenterar i dag sin delårsrapport som
beskriver ett händelserikt och positivt första halvår.
–

Det är glädjande att se en kraftig organisk tillväxt, samtidigt som mycket fokus under den
senaste tiden riktats mot förvärv. Den här utvecklingen har påtagligt stärkt koncernens
omsättning och soliditet, säger Lars Åkerblom, avgående koncernchef, ValueTree.

–

Koncernen har stark organisk tillväxt, redan innan synergier mellan bolagen är fullt
realiserade. Vidare känns det tryggt att lämna över VD-rollen till Tomm Heibø som är en
ytterst kvalificerad ledare för den nya fas som bolaget nu kommer in i, fortsätter Lars
Åkerblom. Dessutom arbetar vi vidare med strategiska förvärv för att komplettera och
ytterligare stärka ValueTree.

Utdrag ur delårsrapporten:
• Förvärv av en av Sveriges ledande leksaksdistributörer, Eber Toys. Förvärvet ger ValueTree
ett komplett utbud av barnprodukter och en omsättningsökning om ca 45 MSEK på årsbasis.

• Förvärv av en av nordens ledande utvecklare av barn- och familjespel, ALF. Förvärvet ger
ValueTree ett nytt växande område inom barnprodukter samt en omsättningsökning om ca
20 MSEK på årsbasis. ALF skall enligt plan tillträdas under slutet kvartal 3

• Letter of Intent om ett samgående tecknat med norska Ludo Kids. Syftet med samgåendet är
bl.a. att skapa en plattform för ValueTree:s kommande expansion utanför Norden

• Lansering av e-handelbolaget SayDada.se i samarbete med TV4
• Riktad emission om 19 MSEK för att finansiera förvärvet av ALF samt stärka rörelsekapitalet i
bolaget för fortsatt expansion. Emissionen blev tecknad av ett 50-tal institutionella och
privata investerare med en betydande överteckning. Emissionskursen uppgick till 6 kronor.
Soliditeten förbättras genom emissionen till cirka 60 %.

• Bolagets finansiella mål är att nå en nettoomsättning överstigande 200 MSEK, med
en rörelsemarginal överstigande 10 % under år 2011.
• Styrelsen arbetar med strukturaffärer och bedömer att ytterligare strategiska förvärv kan
genomföras under hösten.
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För mer information, kontakta gärna:
Lars Åkerblom, Koncernchef, tel. 070 – 794 98 78

Om ValueTree Holdings AB (publ)

ValueTree Holdings AB (publ) är ett snabbväxande företag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter för barnfamiljer
genom distribution och egen e-handel. Utöver egna varumärken utvecklar ValueTree en agentur på intressanta produkter till den
nordiska marknaden. ValueTree är listat på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se

