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Pressmeddelande 
Lidköping 2018-11-23 
 
ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2018 

 
 Kvartal 3 2018 

• Nettoomsättningen uppgick till 168,7 Mkr (113,9) vilket motsvarar en tillväxt 
på 48,1% (18,4) varav 21,9 % var organiskt 

• Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick 
till 33,8 Mkr (19,7) motsvarande en marginal om 20,0 % (17,3) 

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,8 Mkr (18,1) motsvarande en marginal 
om 18,3 % (15,9) 

• Resultat per aktie uppgick till 2,11 kr (1,18)   

• Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital 
blev 35,3 Mkr (9,9) 
 
Perioden januari – september 2018 

• Nettoomsättningen uppgick till 483,4 Mkr (343,9) vilket motsvarar en tillväxt 
på 40,6% (14,5) varav 22,2 % var organiskt 

• Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick 
till 103,3 Mkr (64,3) motsvarande en marginal om 21,4 % (18,7) 

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 94,4 Mkr (59,8) motsvarande en marginal 
om 19,5 % (17,4) 

• Resultat per aktie för perioden januari-september uppgick till 6,49 kr (3,91)   

• Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital 
blev 74,4 Mkr (56,9) 
 

”Vi har återigen stängt ett framgångsrikt kvartal där Absolent Group tagit marknadsandelar och följt vår 

strategiska utvecklingsplan. Vi ökade omsättningen till 168,7 MSEK (113,9 MSEK, +48%) varav 22% var 

organiskt. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITA) ökade till 33,8 MSEK (19,7 MSEK, +72%) och 

kassaflödet till 35,3 MSEK (9,9 MSEK, +258%)”säger koncernchef Axel Berntsson. 

Ytterligare information 

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se Frågor om delårsrapporten 

besvaras av: 

VD och koncernchef Axel Berntsson  0510 - 484000 

Ekonomichef Ola Burenius:   0510 – 484000 
 

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm. 
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank. 
 

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl 08:00 CET. 

http://www.absolentgroup.se/wp-content/uploads/2018/11/Delårsrapport-kvartal-3-2018.pdf

