Kvartalsredogörelse
januari - mars 2016

Intuitive Aerial AB (publ)

Kvartalsredogörelse januari-mars 2016

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får
härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2016:

Perioden januari – mars 2016

• Nettoomsättning: 2 004 tkr (569 tkr)
• Resultat efter finansiella poster (EBT): - 3 167 tkr (-2 703 tkr)
• Orderingång: 2 699 tkr (352 tkr)
• Orderstock vid periodens slut: 2 699 tkr (352 tkr)
• Antal registrerade aktier vid periodens slut: 6 539 031 st (4.466.094 st)

Väsentliga händelser under kvartalet

• Företaget meddelade att fyra strategiskt viktiga order (värde 1,3 Mkr) av produkterna
• NEWTON och DOMINION säkrats till ledande nordeuropeiska aktörer.
• Bolaget genomförde en företrädesemission om 10,7 Mkr som blev övertecknad.
• Företaget säkrade två nya order av NEWTON och DOMINION för användning under Eurovision
• Song Contest.
• Företaget slutlevererade den första produktionsserien av NEWTON och DOMINION.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• Företaget ställde ut på branschmässan NAB-mässan i Las Vegas.
• Det helägda amerikanska dotterbolaget inhämtade permanent undantagstillstånd av amerikanska
• luftfartsmyndigheten FAA att bedriva flygningar i kommersiellt syfte med produkten AERIGON.
• Företaget rekryterade en erfaren CFO, Anna-Lena Rahm.
• Företaget påbörjade leverans av sin andra produktionsserie av NEWTON och DOMINION.
• Företagets produkter användes för direktsändningen av Eurovision Song Contest.
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Verksamheten

Forskning och utveckling

Intuitive Aerial AB (publ) utvecklar
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Information om Intuitive
Aerials finansiella rapportering

da kameraplattformar för högkvali-

produkterna NEWTON och DOMI-

Intuitive Aerial publicerar finansiell

tativa film-, TV- och reklamproduk-
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med tredjepartsystem.

Finansiell kalender

För mer information
Robin Kahlbom, VD,

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor

Intuitive Aerial AB

i Linköping och är listat på Nasdaq

Intuitive Aerial är ett av de få företag

0730-70 32 02

Stockholm First North sedan januari

inom sitt segment som kan erbjuda

robin.k@intuitiveaerial.com

2015. Bolagets Certified Adviser är

certifierade produkter och tjänster

G&W Fondkommission.

för certifiering av produkterna i an-

Anna-Lena Rahm, CFO,

dra länder. Under året har företaget

Intuitive Aerial AB

arbetat med att anpassa produkter

0706-35 15 60

och manualer för regelverk på de

anna-lena.r@intuitiveaerial.com

Medarbetare
Intuitive Aerial har per den sista mars

amerikanska

marknaderna,

främst

totalt 9 anställda.

mot de regelverkskrav som ställts av
Federal Aviation Authority (FAA) i
USA.
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Intuitive Aerial (publ)
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping
Telefon 013 - 99 13 990
info@intuitiveaerial.com
www.intuitiveaerial.com

