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UMS 1. kvartal Ser potensial i India og USA

Vurderer
Visma-salg
Tirsdag skrev Wall Street Journal
at det amerikanske PE-fondet
KKR vurderer å selge sine aksjer
i Visma.
KKRs 31 prosent skal, ifølge
den amerikanske økonomiavisen,
være til salgs for 1,1 milliarder
dollar, eller rundt 9,33 milliarder
kroner. De andre, store aksjonærene i Visma er HgCapital (36,5
%) og Cinven (28,8 %)
PE-fondet KKR har sittet med
Visma–aksjer siden 2010, da de
opprinnelig kontrollerte 77 prosent av aksjene i norske programvare– og IT-selskapet.
Lykkes KKR med sitt aksjesalg
betyr det at Visma verdsettes til
rundt 30 milliarder kroner, hvilket er 9 milliarder kroner mer enn
i 2014. Visma har i mellomtiden
også kvittet seg med regnskapsdivisjonen Visma BPO til Hg Capital for rundt 4 milliarder kroner.
Wall Street Journal har sin
Visma-informasjon fra en ikkenavngitt kilde. 	
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MER SALG: Adm.
direktør Espen Gylvik i
UMS mener selskapets
produkter er klart best når
markedet nå øker i omfang.
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ATTRAKTIVT PRISET: Gaming

Ser god markedsvekst for massevarslinger

Innovation Group og adm. direktør
Robin Reed, ifølge Carnegie.
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Skal selge og
spare mer
UMS
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TELEKOM: Unified Messaging Systems (UMS) varsler

sterkt kostnadsfokus og innsparinger på 15 millioner
kroner fra høsten 2017 til høsten 2018.

Sven Chr. Stenvaag
sven.stenvaag@finansavisen.no

Unified Messaging Systems (UMS)
ble notert på uvanlig vis rett etter
nyttår da selskapet emitterte aksjer
til fastpris 1,25 kroner og nettmegleren Nordnet sto for tegningen
til privatpersoner.
Etter en god start der aksjen
ble handlet så høyt som 1,70 kroner første handelsdag, falt UMS
gradvis tilbake, og har vært nede
i 1 krone aksjen. En negativ nyhet
som bidro til skepsis var at politiet
i Danmark i januar kansellerte
en kontrakt for levering og vedlikehold av et system for nødkommunikasjon, siden UMS ikke overholdt tidsfristene.
Tirsdag la selskapet frem tall
for 1. kvartal, og underskuddet
økte med 5 millioner kroner til

minus 12,6 millioner etter skatt.
Aksjen endte ned 2,6 prosent til
1,13 kroner tirsdag.
– Vi kommer til å fortsette å ha
fokus på streng kostnadskontroll,
samtidig som vi vil jobbe for å sikre
langsiktige lønnsomme kundeforhold med et tydelig mål om å øke
våre repeterbare inntekter. Ambisjonen er at vi skal nå skjæringspunktet mellom gjentagende inntekter og løpende kostnader i løpet
av 2018, sier adm. direktør Espen
Gylvik til Finansavisen.
I første kvartal økte de gjentagende inntektene med 11 prosent
fra 12,7 til 14,1 millioner kroner.

Avtaler
UMS ble i januar tildelt kontrakten
for levering av offentlige varslingssystemer til to kyststater i India.

Torsdag i forrige uke annonserte
selskapet så at de hadde vunnet en
kontrakt med delstaten Virginia
i USA på over 2 millioner dollar
over ti år.
– Det er en viktig strategisk
avtale knyttet til vårt planleggingsverktøy for ressurs- og krisehåndtering, et område hvor vi ser
mange spennende case, hovedsakelig i India og USA, sier Gylvik.
– Vi skal også jobbe med å forenkle disse produktene og brukergrensesnittet til disse for å åpne
opp et større globalt marked for
denne type produkter og tjenester,
legger han til.
UMS meldte om et negativt
EBITDA på 5,8 millioner kroner
i første kvartal, mot minus 2,7
millioner kroner i 1. kvartal 2016.
Kontantstrømmen fra driften var

1,2

0,9

06.01.17

Kjøpsanbefaling
til Gaming
Innovation

Carnegie har startet dekning av
Gaming Innovation Group med
kjøpsanbefaling og kursmål på
åtte kroner, fremgår det av et notat fra meglerhuset.
Gaming Innovation-aksjen
klatret tirsdag 8,3 prosent til
5,60 kroner.
«Vi anser dagens verdsettelse med en P/E på 18x (18e)
som attraktiv, sett i lys av selskapets svært hurtige estimerte
organiske omsetningsvekst på 41
prosent pr år for 2016-2019, som
takket være stordriftsfordeler
ventes å generere en ebitda-vekst
på 113 prosent pr år i perioden»,
skriver Carnegie.	 TDN Finans/FA
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positiv med 10,3 millioner kroner,
mot 15,8 millioner i samme periode i fjor.
– Vi har tatt mye kostnader de
siste årene knyttet til å modernisere våre produkter og tjenester,
og mener vi har den mest moderne
plattformen på vårt felt i dag. Nå
som markedet øker i omfang, er
vi rigget og klare med våre løsninger, mens mange av våre konkurrenter ikke har kommet like langt
med sin utvikling, sier Gylvik, som
nå vil optimalisere organisasjonsstrukturen med flere mennesker
innen salgs- og kunderelaterte
roller.

Rieber øker
i Q-Free
Rieber-familiens investerings-

selskap Atlantis Vest har kjøpt
800.000 aksjer i Q-Free til kurs
8,75 kroner, fremgår det av en
melding. Det gir en samlet kjøpesum på 7,0 millioner kroner.
Etter handelen har Atlantis
Vest 9.481.480 Q-Free-aksjer,
som tilsvarer 10,6 prosent av
aksjene i selskapet.
Q-Free-aksjen falt 2,7 prosent
til nettopp 8,75 kroner tirsdag.
Den totale omsetningen i aksjen
var på 8,24 millioner kroner.
Hittil i år har aksjen gått opp
11,0 prosent. Det siste året er den
imidlertid ned snaut 19 prosent.
FA

