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Preliminärt rörelseresultat för Önskefoto 2007 blev 6,2 mkr (5,1 mkr).

Önskefotos årsomsättning för 2007 blev 46,1 mkr (48,3 mkr)och rörelseresultatet blev 6,2 mkr (5,1 
mkr). Rörelsemarginalen blev sålunda 13,5 %. De tidigare kommunicerade prognossiffrorna var 5% i 
omsättningstillväxt med en rörelsemarginal på 8%. Den förbättrade rörelsemarginalen kommer av en 
effektivare kostnadskontroll samt en fortsatt ökad produktions och marknadsförings effektivitet. 

Preliminärt resultat efter skatt beräknas bli 7,3 mkr efter återföring av periodiseringsfond taxering 2002 
samt att bokförda avdragsgilla emissionskostnader mot eget kapital har reducerat beräknad aktuell 
skatt för året. Styrelsen planerar att föreslå Årsstämman att dela ut enligt Önskefotos utdelningspolicy 
dvs. 50% av resultatet efter skatt. Detta innebär en utdelning på ca 0,26 öre per aktie. Antal aktier 
uppgår till 14 347 303 st.

- 2007 var året då vi listade Önskefoto på First North och påbörjade genomförandet av vår 
tillväxtstrategi och vi är nöjda med att kunna höja rörelseresultatet med över 20% och ge en 
bra utdelning. Vi ser med tillförsikt fram emot 2008. säger Peter Norrhede, VD i Önskefoto.

Bokslutskommunikén i sin helhet släpps som tidigare meddelats den 26 februari.

För mer information vänligen kontakta:
 
Peter Norrhede, VD Önskefoto tel: 070–620 70 72, e-post: peter.norrhede@onskefoto.se
För mer information om verksamheten besök: www.onskefoto.se

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

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. Önskefoto är beläget i Sölvesborg och har ca 
26 årsanställda. Önskefotos aktie handlas på First North under tickerkoden OFAB.


