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Transcendent Group förväntar sig 
resultat för första kvartalet 2021 
som avviker positivt från tidigare 
säsongsmönster med ett 
rörelseresultat om cirka 4,3* MSEK

Resultatförbättringen beror primärt på kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. 
Utfallet avviker väsentligt positivt från tidigare års säsongsmönster där lönsamheten 
varit negativ under årets första kvartal.

De kostnadsbesparingar som kommunicerats i kvartalsrapporterna under 2020 ger nu 
önskad effekt. Samtidigt som kostnaderna minskar har också effektiviteten i 
verksamheten förbättrats. Det innebär att marginalen i första kvartalet är väsentligt 
bättre än normalt. Rörelseresultatet (EBIT) beräknas uppgå till cirka 4,3* MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om 8,5 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet 
2020 var −1,4 MSEK.

Transcendent Groups totala intäkter i första kvartalet beräknas vara i nivå med 
motsvarande kvartal förra året.

*Här publicerade siffror är preliminära och är inte reviderade av bolagets 
revisor

För mer information, kontakta

Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26



Om Transcendent Group

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och 
Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag 
och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har 
Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur 
med erfarna experter. Transcendent Group är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2020 
och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 
115 anställda i 7 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq 
First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, 08-
409 421 20, . För mer information, besök corp@avanza.se www.transcendentgroup.
com.

Denna information är sådan information som Transcendent Group är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-20 08:30 
CEST.
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