Net Trading Group sätter omsättningsrekord i november och kommer med guidning inför 2018
Net Trading Group NTG AB (NTG) har satt ny omsättningsprognos för 2018. Den nya prognosen är 70
MSEK med ett betydande, positivt driftsresultat.
NTG satte också nytt omsättningsrekord i november, med 5,7 MSEK i omsättning och ett positivt
resultat på 0,6 MSEK.
Det är också värt att nämna att NTG och MaxGodis.se får mycket positiv uppmärksamhet i Norge,
något dagens artikel i Dagbladet bekräftar. Dagbladet är en av Norges största tidningar. Artikeln kan i
sin helhet läsas här:
https://www.dagbladet.no/mat/her-kommer-22-tonn-billig-brus-og-godteri-til-nordmenn-frasverige/68948135
VD Morten Hansson kommenterar;
Jag är väldigt nöjd med utvecklingen såhär långt och vi är säkra på att vår positiva tillväxt kommer
att fortsätta under 2018. Vi ser nu att vår affärsmodell skalar upp som förväntat och resultatet i
november visar detta i många avseenden. När det gäller omsättningsprognosen för 2018 har vi valt
att lägga den något över våra ursprungliga prognoser eftersom vi ser att våra produkter blir ännu
mer attraktiva i pris framöver med tanke på den höjda sockeravgiften i Norge som införs i januari
2018. Med bl.a. nya, förbättrade marginaler på inköp tack vare våra nya delägare Orvelin Group AB,
som är Sveriges största konfektyrkedja, är vi också mycket optimistiska gällande våra kommande
resultat.
Om Net Trading Group NTG AB (publ)
NTG har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis,
läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en
verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära ehandelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under
MaxGodis.se och Maxikarkki.fi.
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