Rapport till FI
Årligt dokument enligt 6 kap. 1b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende
Vitec Software Group AB (publ)

130115 Vitec-chef finalist i chefgalan
Fredrik Ruben, VD för Vitec Affärsområde Mäklare är en av tre finalister till chefgalans utmärkelse
Årets Hälsobefrämjande Ledarskap. Chefgalan är ett årligt evenemang som startades 2003 och som
syftar till att lyfta fram goda exempel och premiera människor vars insatser driver
kompetensutveckling och svenskt arbetsliv framåt. Tidningen Chef är grundare av galan och man
samarbetar årligen med ett antal företag och organisationer kring genomförandet. Årets Chefsgala
hålls den 13 mars 2013 på Grand Hotel i Stockholm.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

130221 Vitec bokslutskommuniké 2012
Resultat efter finansnetto upp 13 %
Sammanfattning av perioden januari-december 2012







Nettoomsättning 389,2 Mkr (359,6)
Resultat efter finansnetto 40,1 Mkr (35,7)
Rörelsemarginal 11 % (11)
Vinst per aktie före utspädning 6,52 kr (6,10)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,1 Mkr (48,7)
Styrelsen föreslår utdelning om 2,50 kr/aktie (2,00)

Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Länk till fullständig rapport

130225 Vitec vinner ny energikund i Qatar
För Marafeq Qatar är nätberäkningsystemet ett av de viktigaste verktygen vid beslutstagande av
nätutveckling och de operationella strategier som säkrar leverans till invånarna i Lusail City, Qatar. En
storstad som Lusail City kräver ett snabbt och precist verktyg så som NetSim Epsilon för att kunna
utföra nätberäkningar. I och med 2012 års release av det populära NetSim Epsilon har Vitec förfinat
det redan användarvänliga och driftsäkra systemet. Beräkningar som förr bara utfördes av konsulter
görs idag in house, vilket skapar en bättre förståelse för nätets dynamik hos bolagen själva
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

131311 Vitec genomför omorganisation av Affärsområde Mäklare i
Sverige
Vitec Affärsområde Mäklare annonserar idag om organisationsförändring som en konsekvens av
uppnådda synergier, förnyad produktportfölj samt ändrade marknadsförutsättningar.

Förändringen innebär i korthet att organisationen i Sverige får ett tydligare produktfokus mot
Sveriges fastighetsmäklarföretag samt att nya leveransmodeller, tekniker och ytterligare stärkt
kundfokus snabbare kan komma på plats. Sedan 2010 har stor kraft lagts vid produkt- och
organisationssamordning när det gäller de båda av Vitec förvärvade verksamheterna med
erbjudanden till fastighetsmäklare i Sverige. Samordningen har redan gett vinster, exempelvis i form
av gemensam kundsupport, säkrare och effektivare drift och en enhetlig gemensam produktstrategi
för framtiden.

Länk till nyhet på Nasdaq OMX

130402 Vitec kallar till årsstämma
Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 2 maj 2013 kl. 17:30 Umeå Folkets Hus , Vasaplan, Umeå. Efter årsstämman
kommer en buffé att serveras.
Länk till Nyhet på Nasdaq OMX

130402 Vitecs årsredovisning 2012 publicerad på hemsidan
Från och med i dag finns Vitecs årsredovisning för 2012 tillgänglig på bolagets hemsida,
www.vitec.se.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

130412 Vitec blir huvudsponsor i MäklarMatchen - ett tennisevent för
Sveriges fastighetsmäklare
MäklarMatchen är eventet som under sensommaren besöker sju svenska städer för att bland annat
kora Sveriges bästa dubbelpar i fastighetsmäklarbranschen. Förutom den prestigeladdade
tennisturneringen får alla mäklare även möjlighet att prova och utveckla sina tenniskunskaper
tillsammans med en professionell instruktör. Eventet avslutas sedan med en stjärnspäckad Summit
och bankettmiddag.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

130502 Delårsrapport januari-mars 2013
Sammanfattning av perioden januari-mars 2013








Nettoomsättning 94,1 Mkr (93,2)
Resultat efter finansnetto 8,0 Mkr (10,5)
Rörelsemarginal 10 % (12)
Vinst per aktie före utspädning 1,41 kr (1,72)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 37,1 Mkr (41,7)
Vitec genomför personalminskning inom affärsområde Mäklare
Vitec vinner ny energikund i Quatar

Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Länk till fullständig rapport

130503 Kungörelse från årsstämma 2013
Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade vid årsstämma den 2 maj 2013;









att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen,
att för räkenskapsåret 2012 utdela 2,50 kr per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för
utdelning är tisdagen den 7 maj 2013),
att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
att till styrelsens ordförande välja Crister Stjernfelt och till styrelseledamöter välja Kaj
Sandart, Jan Friedman, Birgitta Johansson-Hedberg och Anna Valtonen,
att till revisor välja Birgitta Gustafsson intill slutet av årsstämman 2014,
att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla
skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 500 000
aktier av serie B,
om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Länk till nyhet på Nasdaq OMX

130610 Vitec genomför omorganisation av Affärsområde Mäklare i
Norge
Vitecs affärsområde Mäklare har uppnått ytterligare samordningsvinster i gjorda förvärv och
genomför nu en organisationsförändring i den norska verksamheten.
Organisationsförändringen innebär att Vitecs norska verksamhet, idag bedrivet i de två bolagen Vitec
IT-Makeriet AS och Vitec Midas AS, slår samman stora delar av sina verksamheter samt samlokaliseras till kontoret i Asker utanför Oslo. Omorganisationen medför en planerad personalminskning om totalt 5 tjänster inom Vitec Midas AS. Förändringen syftar till att ytterligare fokusera
verksamheten mot två parallella produkterbjudanden med repetitiva affärsmodeller för den norska
fastighetsmäklarmarknaden.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

130627 Scholt Energy Control väljer prognossystem från Vitec
Scholt Energy Control har tecknat avtal med Vitec avseende användandet av Vitecs prognossystem
Aiolos. Systemet skall användas för prognostisering av Scholts solkraftsanläggningar i Holland och
Belgien. Affären innebär att Vitec tar ett steg in på en ny marknad såväl geografiskt som tekniskt, då
affären är den första i Belgien samt den första som avser prognostisering av solkraft.
Nyhet på Nasdaq OMX

130709 Konvertering av skuldebrev till aktier i Vitec
Svensknabben AB väljer att konvertera det skuldebrev som erhölls 2010 i samband med förvärvet av
Capitex AB. Konverteringen innebär att antalet aktier i Vitec ökar med 160 000 B-aktier samt att
aktiekapitalet i Vitec ökar med 80 000 kr. Totalt har det egna kapitalet ökat med 7 778 468 kr. Antalet
aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 5 308 327 aktier varav 800 000 utgör A-aktier.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

130715 Delårsrapport januari-juni 2013
Sammanfattning av perioden januari-juni 2013







Nettoomsättning 192,2 Mkr (188,0)
Resultat efter finansnetto 15,7 Mkr (20,4)
Rörelsemarginal 9 % (11)
Vinst per aktie före utspädning 2,78 kr (3,19)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,2 Mkr (46,4)
Personalminskningar inom Affärsområde Mäklare i Sverige och Norge

Sammanfattning av perioden april-juni 2013








Nettoomsättning 98,1 Mkr (94,7)
Resultat efter finansnetto 7,7 Mkr (9,9)
Rörelsemarginal 9 % (11)
Vinst per aktie före utspädning 1,37 kr (1,48)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,1 Mkr (4,7)
Vitec genomför omorganisation av Affärsområde Mäklare i Norge
Scholt Energy Control väljer solkraftprognossystem från Vitec

Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Länk till halvårsrapport

130930 Valberedning inför Vitecs årsstämma 2014 utsedd
I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 2 maj 2013 har
bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2013 erbjudits att utse varsin ledamot i
valberedningen inför årsstämman 2014. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

131025 Delårsrapport januari-september 2013
Sammanfattning av perioden januari-september 2013







Nettoomsättning 278,9 Mkr (278,8)
Resultat efter finansnetto 28,9 Mkr (34,6)
Rörelsemarginal 11 % (13)
Vinst per aktie före utspädning 4,42 kr (5,10)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,8 Mkr (36,6)
Konvertering av skuldebrev till aktier i Vitec

Sammanfattning av perioden juli-september 2013





Nettoomsättning 86,7 Mkr (90,8)
Resultat efter finansnetto 13,2 Mkr (14,2)
Rörelsemarginal 16 % (16)
Vinst per aktie före utspädning 2,01 kr (2,05)



Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,4 Mkr (-9,8)

131101 Vitec tecknar nytt avtal med Skanska
Vitec har tecknat avtal med Skanska IT Nordic Sweden AB avseende förvaltning och vidareutveckling
av programvaran Vitec Säljstöd Nyproduktion.
Skanska har använt programvaran sedan 2002 som ett stöd för sina processer vid försäljning av
bostadsrätter. Nu tecknar Vitec och Skanska ett flerårigt avtal med ett avtalsvärde på 6,5 Mkr, syftet
med avtalet är att arbeta långsiktigt, och tillsammans arbeta för en bra förvaltning och
vidareutveckling av programvaran.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

131220 Vitec förvärvar Acute FDS Oy
Vitec Software Group AB (publ) har den 20 december avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i det
finska programvarubolaget Acute FDS Oy. Acute har SaaS-erbjudanden för elektronisk
journalhantering för hälsovård i Finland. Bolaget omsatte förra verksamhetsåret 5,3 MEuro och hade
ca 75 % repetitiva intäkter. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec.
Tillträde och konsolidering kommer att ske per 2014-02-28.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

