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Nya finansiella mål
I samband med att Firefly AB avger årsredovisning för 2010 meddelar bolaget också nya finansiella mål.
År 2015 skall Firefly:
• Etablera en organisation som möjliggör en försäljning om 200 miljoner kronor inom
affärsområdet Industriapplikationer.
• Vara leverantör till minst fem kunder inom affärsområdet Infrasystem.
• Uppvisa en rörelsemarginal överstigande 15 procent.
De finansiella mål som publicerades 2007 innebar att år 2010 skulle Firefly ha etablerat en organisation
som möjliggjorde försäljning om 120 miljoner kronor inom affärsområdet Industriapplikationer. Firefly
skulle även vara leverantör till minst fem kunder inom affärsområdet Infrasystem, samt uppvisa en
rörelsemarginal överstigande 15 procent. Det kan konstateras att endast det första av målen har uppfyllts.
De två andra målen har bolaget inte lyckats uppfylla, delvis på grund av effekter av en utdragen
lågkonjunktur med återhållsamma offentliga finanser och minskad investeringsförmåga inom industrin,
delvis genom förlängda beslutsprocesser. Dessutom har de senaste årens stigande kronkurs påverkat
utvecklingen negativt. Därtill kommer att bolaget underskattat den tid det tar att etablera sig som
leverantör inom affärsområdet Infrasystem.

Stockholm den 7 april 2011
För styrelsen
Lennart Jansson
VD
För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76.

Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. I nom
affärsområdet I ndustriapplikationer övervakas processer främst inom board- och träbearbetningsindustrin samt i värmekraftverk. I dessa
hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år också utvidgat verksamheten, så att den
nu även innefattar övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst
gnist- och flamdetektering. Bolagets affärsområde Infrasystem omfattar övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar och andra
specialrisker. I dessa fall används bland annat den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD. Firefly har försäljning i mer än 30
länder och omsättningen uppgick under 2010 till 104 mkr. Firefly är noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX Stockholm
AB. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.

