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Opbremsning i væksten
Tiltag som følge af Covid-19
Forventninger til 2020 påvirket af den nuværende
markedssituation

Opbremsning i væksten
Esoft koncernen realiserede i årets første kvartal et mindre fald i
omsætningen med en samlet fremgang indtil sidste halvdel af
marts, hvor markederne blev påvirket af Covid-19 situationen.
Det danske marked er startet lavere end Q1 sidste år, hvilket har
været mærkbart for Esofts kunder. Faldet skyldes afmatning i den
sidste del af kvartalet, hvor Covid-19 fik sin indvirkning.
Afmatningen forventes at forsætte, hvorfor forventningerne til
omsætningen nedjusteres, på trods af kundetilgang.
Det svenske marked er fortsat præget af de seneste kvartalers
afmatning. Til trods for afmatningen vinder Esoft nye kunder i
markedet, og Q1 realiseres i et højere niveau end sidste år. Esoft
fastholder, på trods heraf, ikke forventningerne til
omsætningsvækst på marked for 2020, da Covid-19 forventes at
få indvirkning på det svenske marked fra Q2.
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På markederne i Nordamerika, Australien og det resterende
Europa, oplever Esoft ligeledes en fremgang i forhold til Q1 sidste
år. Covid-19’s væsentlige påvirkning fra midt marts har været
mærkbar for Esofts kunder, især hvor lande/stater er lukket ned.
Omsætningsforventningen nedjusteres ligeledes på disse
markeder.

Tech-udviklingen er forsat højt på dagsordenen og der opleves
øget efterspørgsel på Esoft’s nytænkende løsninger indenfor
blandt andet kunstig intelligens, digitalisering og virtual reality. På
trods af nedjusteringerne fastholdes fokus på den videre digitale
udvikling i verden, hvor nye muligheder og øget behov for Esofts
løsninger synliggøres grundet verdenssituationen.

Tiltag som følge af Covid-19
Esoft koncernen har, som følge af opbremsningen på verdensplan,
foretaget nødvendige tilpasninger for at imødekomme det lavere
aktivitetsniveau og den forventede recession.

Forventninger til 2020 påvirket af den nuværende
markedssituation
Markedssituationen forventes at resultere i en tilbagegang på
både toplinje og indtjening, deraf må resultatet forventes at lande
på et væsentligt lavere niveau end sidste år.
Det forventes derudover, at de førnævnte tilpasninger vil være
tilstrækkelige til at klare sig igennem likviditetsmæssigt, men
situtationen følges fortsat tæt, og der foretages løbende
justeringer i den overordnede plan.

Tiltagene spænder bredt og omfatter blandt andet at der gøres
brug af økonomiske hjælpepakker, gennemførelse af
besparelsesplaner og likviditetsudskydelser. Esoft opererer i et
konjunkturafhængigt og sæsonbetonet marked og har derfor et
skalérbart setup som er tilpasset effektivt under den nuværende
situation, men samtidig klar til at opruste igen.
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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. 220 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 14. august 2020
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 og Vietnam.
Læs mere på www.esoft.com

