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 Covid-19

Forventninger til fremtiden.
Corona virussen har ændret dagsordenen for fremtidsudsigterne, i
hvert fald for 2020. Koncernen forventer i det indeværende
regnskabsår væsentlige påvirkninger fra Corona Virussen.
Agendaen er nødplan, omkostningsreduktion og likviditetsstyring.
Det betyder, stop for ansættelser, investeringsstop samt
justeringer i eksisterende investeringer.
Et godt team og et godt fundament er et godt udgangspunkt for
håndteringen af en krise som Corona, men 2020 bliver svært at
forudse og planlægge. Det bliver meget håndtering som tingene
udvikler sig igennem året.

Vi forudser at 2020 bliver et spørgsmål om at klare sig igennem
hvad angår likviditet.
Markederne vil normalisere sig og volumen vil gå tilbage til det
normale, når først Corona Virussen er overstået og
finansmarkederne stabilisere sig og alle lande, virksomheder
vender tilbage til normalen. Det er uvist om endt usandsynligt at
dette sker i 2020.
Situationen følges tæt.

Selskabet forventer påvirkninger på alle markeder i verden,
hvilket vil resulterer i reduktion af omsætningen på alle markeder.
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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 205.055 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. 200 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 torsdag den 30. april 2020 - 1.
periodemeddelelse
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 specialiserer sig 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

