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Breda marknadsförväntningar på dagens
rapporter från Kindred, Kambi och Swedish
Match
Idag redovisade Kindred, Kambi och Swedish Match rapporter för det tredje kvartalet. Här är
dagens sammanställning av breda marknadsförväntningar i jämförelse med rapportutfallen.
Bettingbolaget Kindred redovisar för tredje kvartalet en nettoomsättning om 298 miljoner pund,
mot förväntade 343 miljoner pund enligt en sammanställning av 36 estimat på Pinpoint. Vinst per
aktie uppgick till 0,27 pund, väntat enligt Pinpoints sammanställning var 0,31 pund.
Nettoomsättning

Vinst per aktie

Pinpoint Konsensus

343 MGBP

0,31 GBP

Utfall

298 MGBP

0,27 GBP

Sportboksleverantören Kambi redovisar idag siffror för det tredje kvartalet med nettoomsättning
om 41,60 miljoner euro. Enligt en sammanställning på estimatplattformen Pinpoint väntades 37,53
miljoner euro. Resultat per aktie för samma period uppgick till 0,38 euro, att jämföra med Pinpoints
snittförväntningar på 0,33 euro.
Nettoomsättning

Vinst per aktie

Pinpoint konsensus

37,53 MEUR

0,33 EUR

Utfall

41,60 MEUR

0,38 EUR

Tobaksbolaget Swedish Match redovisar för tredje kvartalet en nettoomsättning om 4778 miljoner
kronor, mot förväntade 4738 miljoner kronor enligt en sammanställning av 21 estimat på Pinpoint.
Vinst per aktie uppgick till 0,99 kronor, väntat enligt Pinpoints sammanställning var 0,94 kronor.
Nettoomsättning

Vinst per aktie

Pinpoint Konsensus

4738 MSEK

0,94 SEK

Utfall

4778 MSEK

0,99 SEK
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pinpoint Estimates
Giesela Blidén, Kommunikationsansvarig
Email: giesela@pinpointestimates.com
Tel: +46 704166054
Om Pinpoint Estimates

Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat
inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda
marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar
snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det
är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.
https://pinpointestimates.com/
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