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Omsætningsvækst på 7%
Esoft forsætter væksten med 7% i 2018. Væksten i omsætningen
betyder fremgang til 149 MDKK i samlet årlig omsætning.
Som offentliggjort i den ordinære selskabsmeddelelse for Q3 2018
(nr. 113, den 25. oktober 2018), har koncernen justeret
strategien, og vedtaget en aggressiv investerings strategi, hvor
nye muligheder med udgangspunkt i Tech skal forfølges i form af
væsentlige investeringer.
Strategijusteringen har haft den ventede effekt på det
økonomiske resultat af 2018, som er et nul-resultat.
På baggrund af strategijusteringen, forventes de kommende år at
være kraftigt præget af investeringer, der vil fokusere yderligere
på udvikling fremfor kortsigtet overskud/udbytte. Investeringerne
ventes på længere sigt at sikre en forsat udbygning af koncernens
internationale markedsposition. Esoft er nu til stede i 15
forskellige lande og har kunder i 14 stater alene i USA.
Ved udgangen af 2018 var der ansat 17 nye Tech-talenter i forhold
til samme tidspunkt i 2017, og der disponeres samlet ca. 25MDKK
på Tech-området i 2019.
Bestyrelsen er overbevist om, at denne strategi er essentiel for at
udnytte de foreliggende muligheder og projekter. Der påregnes
dog 2-3 år før, at resultaterne af investeringerne slår igennem, og
på baggrund heraf forventes et nul-resultat de kommende år.

Virksomheden har etableret en finansieringsramme på 20 MDKK
for at sikre finansieringen i investeringsperioden.

strategijusteringen, vil blive investeret i virksomhedens fremtid.

Den underliggende forretning fortsætter sin fremdrift og
ekspansion på alle koncernens markeder.

Etablering af aktietilbagekøbsprogram
I forbindelse med den ordinære generalforsamling den 15. marts
2019 vil bestyrelsen fremlægge forslag om etablering af
aktietilbagekøbsprogram.

Med den hastigt eskalerende teknologiske udvikling, bliver det
som aktør i ejendomsbranchen afgørende at have de rette
samarbejdspartnere. Der synes ikke standardiserede løsninger om
hjørnet, der kan skabe en markant merværdi for kunderne, og
give disse markante konkurrencefordele i deres marked. Dette
forspring forventes at give Esoft øget vækst i form af yderligere
kundetilgang i de kommende år.
Udbytte og udbyttepolitik.
Som konsekvens af strategiskifte og de ændrede
resultatforventninger for de kommende år, har bestyrelsen på
bestyrelsesmødet den. 25. februar 2019 besluttet at indstille til
generalforsamling, og at der udloddes et samlet udbytte på 18
mio. DKK til Esoft’s aktionærkreds, svarende til 5,13 DKK/aktie.
Udbyttet skal ses som et udtryk for et ønske om at imødekomme
aktionærerne i forbindelse med den vedtagne strategijustering.
Bestyrelsen har i samme ombæring vedtaget en udbyttepolitik for
de kommende år, som betyder, at der ikke forventes yderligere
udbytte, men at tilgængelige midler, i overensstemmelse med
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Etableringen af aktietilbagekøbsprogrammet skal ses som et
tilbud til aktionærer, der har et ønske om at træde ud som
konsekvens af den justerede strategi, og fremkommer på
baggrund af henvendelser til selskabet herom fra flere
aktionærer.
Forslaget fremlægges i sin helhed d.d., sammen med indkaldelsen
til generalforsamlingen. Tilbudskursen beregnes på baggrund af
aktuelt kursniveau og tager højde for udbytteforslaget.

Finanskalender 2019
 Fredag den 15.marts 2019 – Generalforsamling
 Torsdag den 2. maj 2019 – 1. periodemeddelelse
 Torsdag den 15. august 2019 – Halvårsrapportering
 Mandag den 28. oktober – 3. periodemeddelelse og
finanskalender 2020.
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Bestyrelsen
Esoft Systems A/S’ bestyrelse består af:
• Torben Frigaard Rasmussen, bestyrelsesformand
• Michael Vinther
• René Dines Hermand
Bestyrelsesbeslutninger
Der er i perioden ikke truffet principielle beslutninger
bortset fra de meddelelser, som allerede er udsendt via
First North.
Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden
Esoft Systems A/S ejer ingen aktier i selskabet.
Bestyrelsens og direktionens direkte og indirekte
aktiebesiddelser i selskabet
René Dines Hermand, adm. direktør 2.500.000 stk.
Selskabet har i gennemsnit haft ca. 225 aktionærer i
perioden.

Certified Adviser og dennes medarbejderes direkte og
indirekte aktiebesiddelser i selskabet
Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.
Næste regnskabsmeddelelse
Næste regnskabsmeddelelse den 2. maj 2019
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
René Dines Hermand, adm. direktør
Mobil: +45 20 300 406
Selskabets adresse:
Esoft Systems A/S
Skibhusvej 52C , DK - 5000 Odense C
www.esoft.com
Certified Adviser:
Christian Ejlskov Hansen
Ernst & Young P/S
Englandsgade 25
5000 Odense C
www.ey.com
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Om Esoft:
Esoft er en Tech virksomhed inden for
ejendomsmæglerbranchen, som henvender sig til både
ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere i hele
verden.
Esoft er specialiseret i innovative løsninger inden for
billedredigering, 3D-visualiseringer og online markedsføring.
Kunder vælger Esoft for den hurtige service, de innovative
og nytænkende løsninger og den altid høje ensartede
kvalitet af de services, som Esoft leverer.
Siden Esoft blev stiftet i 2000, har virksomheden oplevet
kontinuerlig vækst, og tæller i dag 650+ medarbejdere
fordelt på kontorer i Danmark, Sverige, Spanien og Vietnam.
Læs mere på www.esoft.com

