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Önskefoto repeterar årets försäljningsmål. Oktober månads orderingång upp 
11% mot föregånde år.

Önskefotos försäljning påverkas av kraftiga säsongsvariationer. Historiskt har försäljningen under 
kvartal 4 stått för ca 70% av bolagets försäljning. Bolaget arbetar med att jämna ut dessa variationer 
genom att bredda produktprogrammet med produkter som inte är lika beroende av julförsäljningen 
som Bolagets hittillsvarande produktsortiment.

Under innevarande år har flera nya produkter lanserats framförallt Önskefotoboken, en inbunden 
fotobok med kundens egna bilder, och fototapeten, en tapet som pryds av kundens eget motiv. Nya 
produkter tar mer eller mindre tid innan de ger genomslag i ett bolags försäljning. Önskefotos styrelse 
ser med tillförsikt på kommande år vad gäller möjligheten att jämna ut säsongsvariationerna.

Årets försäljning går enligt den plan som kommunicerats tidigare med 5% tillväxt och 8% 
rörelsemarginal. Under oktober månad 2007 har bolaget haft en orderingång som är 11% högre än 
föregående år.  Orderingången från de i år etablerade marknaderna Holland och Storbritannien följer 
plan.

Önskefotos utdelningspolicy är att dela ut 50% av Bolagets vinst efter skatt förutsatt att Bolagets 
soliditet då ej planerat kommer att understiga 30% under det kommande 12 månaderna. Styrelsen har 
för avsikt att föreslå bolagsstämman att dela ut enligt utdelningspolicyn för räkenskapsåret 2007.
Under 2006 omsatte Önskefoto 48.360 kkr kronor med ett rörelseresultat på 5.109 kkr.

För eventuella frågor kontakta: 

• Peter Norrhede, Verkställande Direktör 070 – 620 70 72
• Göran Nordlund, styrelseordförande 070-433 13 20

För mer information om verksamheten se www.onskefoto.se

Bolagets Certified Adviser är. 
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
403 12 Göteborg
Tel: 031-7455000

Mer om Önskefoto AB (publ)
Önskefoto AB är en ledande aktör och är marknadsdominerande i Sverige och Norge inom marknadsföring, försäljning och produktion av 

personifierade bildprodukter såsom kalendrar, fotoböcker och studentskyltar. Mer än hälften av försäljningen kommer via Internet. Önskefoto har 

nått sin nuvarande position genom att ta till vara på det trendskifte som har skett de senaste åren där konsumenterna går från analog fotografering 

till digital. År 2006 omsatte Önskefoto 48,4 MSEK med ett rörelseresultat på 5,1 MSEK. Önskefoto är beläget i Sölvesborg och har ca 26 

årsanställda. Önskefotos aktie handlas på First North under tickerkoden OFAB.

1

http://www.onskefoto.se/

