KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI – MARS 2016

o Nettoomsättning

0,55Mkr (1,0)

o Resultat efter finansnetto

-1,8 Mkr (-1,9)

o Resultat per aktie

-0,08 Mkr (-0,09)

o Likvida medel vid periodens slut

0,9 Mkr (2,8)

VD-KOMMENTAR
I samråd med Aktietorget har EcoRub beslutat att retroaktivt publicera en kvartalsredogörelse för
första kvartalet 2016.
Under det kvartalet fanns ingen försäljning i dotterbolaget Arbergo Scandinavia AB eftersom det
bolaget försattes i konkurs i december 2015, vilket förklarar den nästan halverade försäljningen i
koncernen.
Omsättningen i dotterbolaget ProFarma AB var i samma nivå som samma period året före.
Däremot var omsättningen i EcoElast halverad jämfört med samma period året före.
Den plan som styrelsen publicerade i december 2015 har inte genomförts. I och med att man inte
lyckades får geomembranet CE- märkt släpptes också de andra stegen i planen och styrelsen
beslutade sig för att inleda en process för frivillig likvidation av bolaget och att beslut om detta
skulle tas på årsmötet den 23:e juni 2016.
Beslutet om process för likvidation var också orsaken till att en kvartalsredogörelse för kvartal1
2016 inte utarbetades och publicerades. Likvidationsprocessen inställdes och en ny styrelse med
en annan handlingsplan tillsattes på årsstämman.
750 000 av det lånelöfte på 2 Mkr som redogjordes för i planen som publicerades i december
2015 återbetalades under första kvartalet 2016. 0,25 Mkr betalades aldrig in. 1Mkr omvandlades i
samband med årsbokslutet 2015 till ett villkorat aktieägartillskott med villkoret att det skulle börja
amorteras när bolaget gjort en vinst på 2 Mkr.
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Kvartalsredogörelse i sammandrag
Januari - mars 2016
Omsättning under perioden:
Resultat efter finansiella poster
Kassa och bank
Resultat per aktie

Januari - mars 2015

556 415

959 723

-1 753 516

-1 966 644

909 892

2 831 371

-0,08

-0,09

Antalet utestående aktier sista mars 2016 var 21 040 045 st.

Väsentlig information
Den rörelsedrivande verksamheten i dotterbolagen EcoElast AB och ProFarma AB visade under första
kvartalet tillsammans ett underskott på -358 tkr varav ProFarma Ab stod för ett överskott på 114 tkr.
Motsvarande period 2015 resulterade i ett gemensamt underskott på -1 003 tkr.
Redovisningsprinciper
Denna kvartalsredogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste
årsredovisningen.
Vi har i tidigare pressmeddelande om den nya styrelsens planer aviserat att vi skulle hålla en
extrastämma den 18 juli. Det har visat sig att det bli för kort om tid för att ordna allt det praktiska. Nytt
datum blir preliminärt i mitten av augusti – efter semestertiden.
Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.
Delårsrapport för första halvåret 2016 publiceras den 22 juli 2016
Holmsund den 6 juli 2016
Åke Paulsson
vd

EcoRub AB
090-2320 0

Sågverksgatan 10

913 31 Holmsund
www.ecorub.se

