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Styrelsen i Vertiseit drar 
tillbaka förslag om utdelning 
inför årsstämman
Givet den extraordinära situation som råder med anledning av spridningen av coronaviruset drar 
styrelsen i Vertiseit tillbaka sitt förslag om utdelning.

Samhället och näringslivet upplever just nu stora påfrestningar och osäkerhet med anledning av den 
pågående spridningen av coronaviruset. Vertiseit är specialiserade på digitala lösningar för det fysiska 
kundmötet. På kundlistan återfinns drygt 200 varumärken, verksamma inom ett stort antal branscher. 
Från fastighet och automotive till upplevelseindustri, sällanköp och dagligvaruhandel.

Många av bolagets kunder genomgår just nu en mycket svår tid, där många vittnar om en stor påverkan 
på verksamheten. Vertiseit står väl rustade för att kunna hantera den uppkomna situationen, även om 
denna skulle bli långvarig. Bolagets affärsmodell, med en stor andel återkommande intäkter och en 
stark nettokassa, möjliggör för bolaget att agera långsiktigt.

Mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder bedömer bolagets styrelse att det är i aktieägarnas 
intresse att ytterligare förstärka bolagets redan starka finansiella ställning. Styrelsen föreslår därför att 
årsstämman beslutar om att ingen utdelning lämnas.
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OM OSS

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker 
kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom 
att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi och 
lösningar för digital kommunikation i framtidens retail. Varberg är vår bas, Norden vår huvudmarknad 
och vi följer våra kunder globalt. Idag är vi cirka 60 medarbetare i en unik mix av kompetenser. Vi hade 
under perioden 2012-2019 en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 30,3 procent (CAGR). 2019 uppgick 
koncernens nettoomsättning till 83,3 miljoner SEK och rörelsemarginalen till 9,2 procent. Bolagets B-
aktie är sedan den 28 maj 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.
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Denna information är sådan information som Vertiseit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 2020-03-24 17:39 CET.
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