Uppdatering med anledning av COVID-19
Speqta (”SPEQT”) följer noga utvecklingen kring spridningen av COVID-19 och påverkan på verksamheten. Speqta har vidtagit proaktiva
åtgärder för att minska riskerna för medarbetarna och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Alla medarbetare arbetar hemifrån sedan 16
mars och den dagliga verksamheten har inte påverkats eftersom Speqtas affär och erbjudande är digital.
Månaderna januari och februari var huvudsakligen opåverkade av COVID-19 pandemin. Under mars månad har trenden med ökande e-handel och
onlinemarknadsföring förstärkts medan låneförmedling och affiliateverksamhet inom lån har minskat.
Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
Vi kommenterar normalt inte vår finansiella utveckling innan vår kvartalsrapport, men detta är inte normala tider. COVID-19 påverkar kortsiktigt vår
verksamhet både positivt och negativt. Vi drar fördel av den stadiga trenden med ökande e-handel och onlinemarknadsföring vilket gör oss trygga med att
nå våra långsiktiga finansiella mål som innebär intäkter på 600 MSEK med en organisk genomsnittlig årlig tillväxt på minst 20 procent inom tre år.
PÅVERKAN PÅ SEGMENTEN I MARS
Speqta Content & Comparison
Segmentet utgörs av tre vertikaler: Personal finance, Food&Beverage samt Vouchers & Best-in-test. Här ingår partnerskap för mediahusen Affilijet,
Vinklubben, Speqtas oberoende varumärken och sajter samt Rahalaitos. Rahalaitos är Finlands största online låneförmedlare och förvärvades 31 januari
2020.
Personal finance: Lånemarknaden präglas av lägre efterfrågan på lån liksom ändrade kreditkrav från långivare vilket har påverkat Rahalaitos och
våra affiliation sajter negativt.
Food & Beverage: Vinklubben har påverkats positivt till följd av ändrade konsumtionsmönster med färre restaurangbesök.
Vouchers & Best-in-test: Vertikalen har en hög exponering mot resor och hotell där efterfrågan minskat medan andra rabattkoder har dragit fördel
av trenden med ökande e-handel.
Speqta AdTech
Segmentet utgörs av Shopello, online prestationsbaserad marknadsföring med mer än 3 000 e-handelsbutiker i 17 europeiska länder. AI-motorn Shopello
BidBrain™ lanserades tidigt 2020. Shopello’s volymer har utvecklats positivt i mars till följd av trenden med ökande e-handel. Några kunder har emellertid
minskat eller stoppat sin marknadsföring, speciellt detaljister som har både fysiska affärer och e-handel.
FRAMTIDA PÅVERKAN
Lånemarknaden påverkas av karantänåtgärderna och den allmänna ekonomiska utvecklingen och det är för tidigt att uppskatta längden och storleken på
effekten av COVID-19 situationen. Speqta förväntar sig att den stadiga trenden med ökande e-handel och online marknadsföring kommer att bestå. Speqta
har upplevt ändrade möjligheter att nå potentiella nya kunder med erbjudandet om Shopello BidBrain™ eftersom potentiella kunder avböjer möten till följd av
COVID-19. Detta kan kortsiktigt påverka intäktstillväxten men inte på medellång sikt eftersom AI-motorn Shopello BidBrain™ är framtiden inom Googleannonsering.
Speqta’s VD Fredrik Lindros fortsätter:
Shopello BidBrain™-plattformen, där kunderna bara betalar för annonser som genererar försäljning, är en succé. Den erbjuder våra kunder riskfri
annonsering och ökar deras försäljning men inte deras försäljningskostnader. Det är ett uppskattat erbjudande men många kunder tvekar att byta
lösningar eller göra förändringar i dessa osäkra tider. Vi förväntar oss att detta kommer att ändra sig när läget har stabiliserat sig.
Speqta AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande
genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 09.30 den 2 april 2020.
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Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya
och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North
Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20
02 50 e-mail: ca@vhcorp.se
www.speqta.com

