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2012/2013 i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 37 908 (45 064) KSEK. Nedgången beror delvis på en försäljningsnedgång till en
av bolagets större kunder som under perioden hade egen minskad orderingång och försäljning, men även på en av
bolaget genomförd prissänkning.
Rörelseresultatet uppgick till - 813 (1 348) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till - 1 161 (1 065) KSEK som motsvarar - 0,18 (0,21) SEK per aktie. Detta genereras av de kraftiga satsningarna som gjorts på olika avdelningar för att
förbereda bolaget inför den internationella exportsatsningen.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 093 (4 736) KSEK. Totala kassaflödet uppgick till 5 885
(284) KSEK.
Styrelsen förstärks med ny ordförande Jens Kinnander – advokat och expert inom områdena immateriella rättigheter
och IT, Advokatbyrån Glimstedt. Förstärkning sker även genom att Anders Laurin tillträder som ledamot, tidigare
Vice VD på Axis Communications AB och de senaste åren VD på börsbolaget MultiQ International AB.
Kentima Holding genomför en nyemission som tillför bolaget 10,6 Mkr före emissionskostnader och bolaget får över
400 nya aktieägare.
Bolaget listas på Nasdaq OMX First North och första handelsdagen är onsdagen den 19 juni.
Copiax blir ny distributör i Sverige och i Norge blir Sitecom AS ny distributör.
Bolaget får en viktig order till ABB via LMT Elteknik, för leverans under 2014.
Lanserats två nya serier industridatorer, Oe700 Performance och Oe800 Heavy Duty.
Lanseras två nya versioner av Ethiris® och nya versioner av Ethiris® Mobile. Ny licensnivå, Ethiris® Free. Antalet språk
i Ethiris® Client utökas från tre till 14 inför den kommande internationella lanseringen.
Version 4.0 WideQuick® lanseras och samtidigt lanseras helt nya WideQuick® Web Client.
Händelser efter rapporttidens utgång:
Anställning av två exportsäljare, båda med fokus på försäljning mot säkerhetsbranschen och vår produkt Ethiris Video
Management Software. Dessutom har vi anställt en ekonomiassistent och två programmerare.
Från och med den 1 september hyrs ytterligare en lokal. Den nya lokalen innehåller plats för säljavdelningarna, supportavdelningen samt en permanent utbildningslokal.

Bokslutskommuniké 2012/2013 för Kentima Holding AB finns från 2013-09-20 tillgänglig på företagets
hemsida, www.kentima.se.
Till bokslutskommuniké 2012 / 2013 >>
För mer information vänligen kontakta:				
Kentima Holding AB´s Certified Adviser
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Telefon: +46 (0)31 745 50 00
Kentima Holding AB (publ)
+46 (0)46-25 30 40

info@kentima.se

www.kentima.se

Kentima Holding AB (publ)
Pressmeddelande

Automation and Security Products

Staffanstorp 2013-09-20
Sida 2 av 2

Om Kentima
Kentima AB är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på Nasdaq OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktområden; överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka,
presentera och optimera olika typer av produktioner.
Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som innehåller en mängd unika funktioner för både systemintegratörer och
slutanvändare. Målsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de innehåller ett stort antal avancerade
funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer
av slutkunder runt om i hela världen. Exempel på slutkunder är några av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har
extremt höga krav på säkerhet, funktionalitet och kvalitet.
Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Kentimas produktområden:
• HMI/SCADA-system, WideQuick®
• Mjukvara för videoövervakning, Ethiris®
• Industridatorer, Oe
• Operatörspaneler, WideQuick® HMI Panel
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