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Væksten fortsætter
Resultater i tråd med den nye strategiske kurs
Forventninger til hele 2019 fastholdes

Væksten fortsætter
Esoft koncernen realiserede i årets første kvartal en vækst i
omsætningen på 8%.
Det danske marked har startet 2019 afdæmpet med et
markedsindeks på 101 i forhold til sidste år i Q1, hvilket også har
været mærkbart for Esoft’s danske markedsselskab, der realiserer
omsætning i samme niveau som 2018.
Det svenske marked er fortsat præget af de seneste kvartalers
afmatning, og omsætningen i Q1 realiseres under sidste års
niveau. Til trods for afmatningen vinder det svenske selskab nye
kunder i markedet, og i slutningen af kvartalet er der realiseret
sagsmængder over sidste års niveau. Vi fastholder på den
baggrund forventningerne til væsentlig indtjening i det svenske
selskab i regnskabsåret.
Det vietnamesiske selskab, som betjener store dele af det globale

marked, herunder US og Australien, oplever samlet for Q1 mere
end 25% vækst i omsætningen.
Det spanske datterselskab er fortsat udfordret på
indtjeningsevnen, og der arbejdes fokuseret med at løse dette i
indeværende år.
Afsætningen for produktet til digital markedsføring, Esoft Shine,
følger forventningerne til Q1. For nuværende har Esoft primært
danske kunder på produktet, men der er indgået aftale med
udenlandske kunder til implementering i Q2. Den økonomiske
effekt heraf lader sig ikke pt fastlægge, grundet usikkerhed
omkring timing og ramp-up hos disse kunder.
Resultater i tråd med den strategiske kurs
Den grundlæggende indtjening er i Q1 svagt over sidste års niveau
inden faste omkostninger, herunder investeringer i Tech-
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strategien.
I tråd med udmeldingerne omkring investeringsstrategi, og
koncernens budgetter, er indtjeningen i Q1 negativ på EBITDA
niveau.
Forventninger til hele 2019 fastholdes
Selskabets forventninger til helåret er fortsat, at 2019 vil resultere
i vækst på toplinjen og positiv indtjening på driften, men de øgede
investeringer vil bevirke et resultat der er lavere end tidligere år.

FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 120

Bestyrelsen
Esoft Systems A/S’ bestyrelse består af:
• Torben Frigaard Rasmussen, bestyrelsesformand
• Michael Vinther
• René Dines Hermand
Bestyrelsesbeslutninger
Der er i perioden ikke truffet principielle beslutninger
bortset fra de meddelelser, som allerede er udsendt via
First North.
Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden
Esoft Systems A/S ejer 111.111 aktier i selskabet.
Bestyrelsens og direktionens direkte og indirekte
aktiebesiddelser i selskabet
René Dines Hermand, adm. direktør 2.500.000 stk.
Selskabet har i gennemsnit haft ca. 225 aktionærer i
perioden.

Certified Adviser og dennes medarbejderes direkte og
indirekte aktiebesiddelser i selskabet
Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.
Næste regnskabsmeddelelse
Næste regnskabsmeddelelse den 15. august 2019
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
René Dines Hermand, adm. direktør
Mobil: +45 20 300 406
Selskabets adresse:
Esoft Systems A/S
Skibhusvej 52C , DK - 5000 Odense C
www.esoft.com
Certified Adviser:
Christian Ejlskov Hansen
Ernst & Young P/S
Englandsgade 25
5000 Odense C
www.ey.com
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Om Esoft:
Esoft er en Tech virksomhed inden for
ejendomsmæglerbranchen, som henvender sig til både
ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere i hele
verden.
Esoft er specialiseret i innovative løsninger inden for
billedredigering, 3D-visualiseringer og online markedsføring.
Kunder vælger Esoft for den hurtige service, de innovative
og nytænkende løsninger og den altid høje ensartede
kvalitet af de services, som Esoft leverer.
Siden Esoft blev stiftet i 2000, har virksomheden oplevet
kontinuerlig vækst, og tæller i dag 650+ medarbejdere
fordelt på kontorer i Danmark, Sverige, Spanien og Vietnam.
Læs mere på www.esoft.com

