KVARTALSREDOGÖRELSE NET TRADING GROUP NTG AB (publ) JANUARI-SEPTEMBER 2017
Sammanfattning av NTG för tredje kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)
-Nettoomsättningen ökade med 235,31 % till 10 656 TSEK (3 178 TSEK)
-Rörelseresultatet blev -1 197 TSEK (-1 266 TSEK)
-Resultatet per aktie blev -0,10 SEK (-0,03)
-NTG överträffade försäljningsprognosen (9,8 MSEK) med 8,7 % i tredje kvartalet
Sammanfattning av NTG i perioden jan-sept 2017 (jämfört med samma period föregående år)
2017

2016

Nettoomsättning TSEK

22 667

7 012

Rörelseresultat TSEK

-3 412

-3 210

Viktiga händelser under perioden
-

Etablerat Maxikarkki.fi i Finland med bas på Åland
Lanserades i slutet av september
NTG i förhandlingar med tredjeparts marketing partners för aktiv marknadsföring av
Maxgodis.se
Fortsatt försäljning över prognoser
Nyrekrytering på logistik, kundsupport och kategori (1 person)

Viktiga händelser efter perioden
-

Ingått strategisk inköpssamarbete med Orvelin Group AB som är Sveriges största
konfektyrkedja
Riktad emission mot Orvelin Group AB på 6,4 MSEK
Arbetet påbörjat för effektivisering och automatisering av lagerfunktionen
Maxikarkki.fi (Finland) levererar bättre än förväntat
Ingått avtal i Norge om deltagande i partner/lojalitetsprogram med Fjordkraft, ett
ledande Norskt energibolag med mer än 500 000 medlemmar

VD Morten Hansson kommenterar;
Vi är tillfredställda med Bolagets utveckling och vi visar en omsättningsökning som är över våra
prognoser för perioden. Tredje kvartalet är präglat av hög tillväxt, för perioden jul-sept 2017 omsatte
vi 10,7 MSEK jämfört med 3,2 MSEK samma period föregående år. För perioden jan-sept 2017
omsatte vi 22,7 MSEK jämfört med 7,0 MSEK samma period föregående år. Vi kommer fortsätta
fokusera och investera i ökad marknadsföring då vi nu kan utläsa att vår affärsmodell skalar upp

enligt plan. Vi är också väldigt nöjda med vår etablering i Finland, och sedan lanseringen i slutet av
september har vår omsättning där varit något högre än förväntat. Vi värderar marknadspotentialen i
Finland till mycket stor och Finland kommer att vara en viktig bidragsfaktor till fortsatt stark tillväxt
för Bolaget. Som tidigare meddelat har vi nyligen ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Orvelin
Group AB, ett samarbete som kommer att ge oss betydligt förbättrade inköpsvillkor och således bidra
till förbättrade marginaler i 2018 och framöver. Vi är också mycket nöjda med att Orvelin Group AB,
som är Sveriges störsat konfektyrkedja, har blivit delägare i NTG. Orvelin Group AB äger nu 14 % av
NTG genom den riktade emissionen som genomfördes i november på 6,4 MSEK.

Om Net Trading Group NTG AB (publ)
NTG har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis,
läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en
verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära ehandelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under
MaxGodis.se och Maxikarkki.fi
För ytterligare information
Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB (publ)
Telefon: +47 908 44 078
E-post: morten@maxgodis.se

