Styrkebesked från Eniros turnaround
“För andra kvartalet i rad visar vi med god likviditet och lönsamhet att vi håller vår
inslagna väg mot ett fullfjädrat Software-as-a-Service-bolag”, säger Eniros vd
Magdalena Bonde.
Fjärde kvartalet
● Totala rörelseintäkter 212 MSEK (246).
● EBITDA uppgick till 44 MSEK (22), EBITDA-marginalen uppgick till 20,9
procent (8,9).
● Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till -3 MSEK (10).
● Justerad EBITDA uppgick till 41 MSEK (32). Den justerade
EBITDA-marginalen uppgick till 19,3 procent (13,0).
● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42 MSEK (41 )

Helår 2020
● Totala rörelseintäkter 882 MSEK (1060).
● EBITDA uppgick till 134 MSEK (76), EBITDA-marginalen uppgick till 15,2
procent (7,2).
● Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till 10 MSEK (56).
● Justerad EBITDA uppgick till 144 MSEK (132). Den justerade
EBITDA-marginalen uppgick till 16,3 procent (12,5).
● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60 MSEK (51 )

VD Magdalena Bonde kommenterar:
“Fokus på kostnader är en given strategi när omsättningen påverkas av faktorer
utanför vår kontroll. Det har vi verkligen bevisat att vi klarar av. Vi är mycket nöjda
med den lönsamhet vi åstadkommit under kvartalet.”
“Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, har
fortsatt att leverera mot högt ställda förväntningar. Effektiviteten per säljare har
ökat och säljkåren har lyckats hålla farten uppe trots coronapandemin. Jag är
också verkligen stolt över insatserna från Kaj Lindholm, som är affärsområdeschef
för Voice, och hans team. Trots negativa effekter av pandemin på verksamheten

har de lyckats prestera ett bra resultat tack vare kostnadskontroll och hög
effektivitet. Dessutom har de lyckats vinna nya stora kontrakt, som t.ex Åbo Energi
i Finland.”
Här kan du se en intervju med Eniros vd Magdalena Bonde där hon ger sin syn på
det gångna året och framtiden https://www.enirogroup.com/investerare/presentationer/
OBS! Ändrat rapportdatum för kvartal 1 2021, från 22 april till 27 april.

För mer information, vänligen kontakta:
Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00,
magdalena.bonde@eniro.com
Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, l ars.kevsjo@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl.
08.30 CET.
Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag
med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en
årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i
Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden.
Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen,
erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala
marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och
svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.
Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom
koncernen.

