Falkenberg den 16 september 2013

PRESSMEDDELANDE

TiksPac: Bokslutskommuniké
Sammanfattning av bokslutskommuniké (koncernen)
Helåret, 2012-07-01 till 2013-06-30





Nettoomsättningen uppgick till 18 346 091 SEK
Rörelseresultatet uppgick till 2 129 273 SEK
Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 191 629 SEK
Resultat per aktie* uppgick till 0,24 SEK

* Periodens resultat dividerat med 5 000 000 utestående aktier
Sammanfattning av bokslutskommuniké (dotterbolaget TiksPac Norden AB)
Helåret, 2012-07-01 till 2013-06-30





Nettoomsättningen uppgick till 18 211 091 SEK (23 841 931) (varav försäljning av
mediaplatser uppgick till 21 205 KSEK föregående år)
Rörelseresultatet uppgick till 2 703 327 SEK (2 258 961)
Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 794 782 (1 632 486)
Resultat per aktie* uppgick till 0,36 SEK

* Periodens resultat dividerat med 5 000 000 utestående aktier.
Denna bokslutskommuniké har inte granskats av TiksPacs revisor.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012/2013
 Verksamheten delades upp 2012-06-30, så att dotterbolaget Tikspac Norden AB fick hela
ansvaret för ”Norden” och moderbolaget Tikspac AB fick ansvaret för expansion ut i Europa.
 Stora kostnader togs under hösten 2012 för att påbörja expansionen i England och Tyskland.
 Ett VD-byte genomfördes där tidigare VD och tillika huvudägaren och grundaren Stig-Arne
Mårtensson återtog VD-posten.
 En fondemission och aktieuppdelning beslutades för att förbereda TiksPac AB (publ) för
planerad listning på AktieTorget. TiksPac AB (publ) omvandlades till publikt bolag.
 Nya avtal med kommuner i Sverige, Danmark och Norge tecknades.
 TiksPac utsågs av Dagens Industri återigen till ett av Sveriges Gasellföretag.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 TiksPac genomför en emission inför listning på AktieTorget. För att upprätthålla sin
tillväxtplan och expansionsplan behöver Bolaget ett kapitaltillskott på högst 6 miljoner
kronor.
 TiksPac tecknar fleråriga avtal med Trysil kommun (Norge), MKB Fastighets AB och
Jönköpings kommun.
 Bolagets listningsemission uppmärksammas bl.a. av Dagens Industri, Hallands Nyheter,
Aktiespararen och TV4 Halland.

Kommentar av VD Stig-Arne Mårtensson
Det är med glädje jag återigen är VD för bolaget jag en gång grundat. VD-bytet och därmed den
påbörjade men avbrutna expansionen avspeglar sig i Bolagets minskade omsättning men med ett
förbättrat rörelseresultat. Ett ”mellanår” är nu avslutat och all fokus ligger på en ökad omsättning med
ett ännu bättre rörelseresultat. Vi har fått en lysande start på den nya perioden och t o m första veckan i
september ligger vi strax över budget, som innebär en omsättning innevarande år på drygt 25 MSEK.
Vi har startat upp hösten med tre nya säljare. Nya kommuner som tillkommit efter sommaren är
Jönköping och Trysil (Norge) samt MKB Fastighets AB. Finland ligger i startgroparna och planeras
att startas upp under oktober månad. Med en lyckad emission nu under september kan vi bl.a. fortsätta
arbetet där vi slutade med England (Storbritannien) förra hösten, de bara väntar! Jag ser med tillförsikt
fram emot ett spännande år för TiksPac.
För ytterligare information:
Stig-Arne Mårtensson, VD
TiksPac AB (publ)
Tel. 070-582 55 93
stig-arne.martensson@tiks.se
Kort om TiksPac AB (publ)
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på
ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det
aktuella området (uppdragsgivarna). Verksamheten finansieras av företag (sponsorkunder) som mot en
avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö.
Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av
stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av
stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar.

