
PRECIO FISHBONE AB (publ) 

KVARTALSRAPPORT 

April – juni 2020 

 

HALVÅRSRAPPORT 

Januari – juni 2020 

Inför kvartalet var osäkerheten stor och vi befarade att påverkan från covid-19 skulle vara 

kraftig. Våra farhågor har lyckligtvis inte besannats utan påverkan har varit begränsad, hittills 

är bäst att lägga till för det är fortsatt osäkert hur mycket vi kan komma att påverkas. 

Nykundsförsäljning och uppstart av större projekt är det som påverkats mest. Det gäller 

främst våra produkter och särskilt utanför de marknader där vi har lokal närvaro. Lättnader i 

reserestriktioner kommer att förbättra våra möjligheter men vi kommer ha fortsatt tufft under 

hösten med nykundsförsäljning. 

 

Kvartalet april – juni 2020 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 64,7 mkr (63,2). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,4 mkr (6,6). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,5 % (10,4 %). 

• Resultat efter skatt blev 5,4 mkr (5,2). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 0,58 kr (0,55). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,6 mkr (9,3) vilket motsvarar 0,94 
kr per aktie (1,01). 

• Årsstämman beslöt att inte lämna någon utdelning. Föregående år utdelades 1,80 kr 
per aktie. 

 

Halvåret januari – juni 2020 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 130,6 mkr (124,4). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 14,7 mkr (14,0). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,2 % (11,2 %). 

• Resultat efter skatt blev 10,6 mkr (11,0). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 1,13 kr (1,16). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 16,3 mkr (16,2) vilket motsvarar 
1,78 kr per aktie (1,77). 

 

 



Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för 

offentliggörande den 28 augusti 2020 klockan 08:00. 

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms 

regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 
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