Kalmar den 5 december 2017

MÅNADSBREV – DECEMBER 2017
•

Nettoomsättning i november uppgick till 4 573 KSEK (1 126 KSEK), en ökning med cirka
306 % jämfört med motsvarande period 2016.

•

Nettoomsättning t o m november uppgår till 30 574 KSEK (7 041 KSEK), en ökning om
cirka 334 % jämfört med motsvarande period 2016.

•

Nettoomsättningen i november motsvarar cirka 10,4 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m november har 69,5 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.

•

EV där bl.a. Sameffekt ingår, uppnådde i november en omsättningstillväxt på 273 %.

•

EFV uppnådde i november, där bl. a LPES Foods och La Petite Epicerie Saigon ingår, en
tillväxt på 1022 %.

•

Väsentligt ökad orderingång för leverans under december till framförallt hotell men även
turistorienterade butiker i Vietnam och Kambodja inför den stundande turistsäsongen
säkerställer stark försäljningstillväxt. LPES har idag avtal med ett 70-tal hotell att jämföra
med ett 20-tal vid samma tid 2016. Därtill har antalet produkter som omfattas utökats.
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(1) I ExeoTech Food Ventures ingår LPES Foods AB, LPE Saigon AB, LPES Trading Ltd, LPE Int Ltd och Österhagenprodukter AB
(2) I ExeoTech Ventures ingår Sameffekt AB samt rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) I Oak Event ingår Måltid i Kalmar (t o m 16 juni) samt Österhagen Restaurang & Butik t o m augusti.
(4) Omsättningsmål för 2017 är cirka 44 MSEK
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ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en
konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i
första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom
tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam
och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska
investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig
avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig
avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till
utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd
avkastning i samband med avyttringar.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

