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Delårsrapport  
1 januari - 30 september 2001 
 
 
 
 
 
 
 

n Aktien 

 Totalavkastning1 per 29 oktober 2001: -25%, avkastningsindex -24% 
 Kursutveckling per 29 oktober 2001: -29%, generalindex -26% 
 
 
 

n Substansvärdet 
 Per 29 oktober 2001: 182 kr per aktie och KVB 
 Förändring från årets början: -36% 
 Per 30 september 2001: 166 kr per aktie och KVB 
 Per 31 december 2000: 283 kr per aktie och KVB 
 
 
 

n Börsportföljen 
 Värde per 29 oktober 2001: 37.387 mkr 
 Värdeförändring från årets början: -32%, generalindex -26% 
 Värde per 30 september 2001: 34.512 mkr 
 Värde per 31 december 2000: 54.961 mkr 
 
 

n Extra bolagsstämma beslöt om uppsägning av KVB-lånet 
 
 
 
 

                                                           
1Kursutveckling och återinvesterade utdelningar. 
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DETTA ÄR INDUSTRIVÄRDEN 
 
Industrivärden är ett av Sveriges ledande investmentbolag med betydande ägarandelar i flera 
internationellt verksamma börsföretag. Affärsidén är att investera i aktier och att genom aktivt 
ägande skapa en god långsiktig värdetillväxt för företagets aktieägare. Målet är att ge aktieägar-
na både en totalavkastning och en utdelning som är högre än genomsnittet för Stockholms-
börsen. Under den senaste femårsperioden har målet uppnåtts med god marginal. 
 
Placeringarna ska ske i en koncentrerad portfölj av aktier i huvudsakligen noterade nordiska 
företag. Placeringar kan även göras i onoterade bolag med god potential som i ett senare skede 
börsnoteras eller avyttras. 
 
VDs KOMMENTAR 
 
En diskussion om aktiemarknadernas utveckling kan te sig irrelevant mot bakgrund av de tra-
gedier som följde av terrordåden i USA den 11 september och som även kommit att prägla 
den fortsatta utvecklingen. Som aktieplacerare är det givetvis lätt att dras med i den negativa 
stämning som råder på aktiemarknaderna. Vi tenderar alla att stirra oss blinda på det korta 
perspektivet. För den som höjer blicken en aning framträder dock en mer nyanserad bild.  
 
Trots den kurskorrigering som skett har den långsiktiga utvecklingstrenden för aktieplacering-
ar varit mycket god och det finns all anledning att anta att den fortsätter. Under den period 
som varit har marknaden befunnit sig i ett avvaktande läge vilket hämmat affärsmöjligheterna. 
Mot denna bakgrund har heller inga större affärer genomförts. Ur vårt perspektiv i egenskap 
av långsiktig placerare skapar dock tillfällen som detta möjligheter att genomföra förvärv på 
bra nivåer. Jag kan också konstatera att vi för närvarande analyserar ett antal intressanta af-
färsupplägg. 
 
Med ett placeringsfokus mot områden såsom telekom och finansiella tjänster har vår portfölj 
haft en svag utveckling under 2001. Vår portföljsammansättning syftar till att skapa en långsik-
tig totalavkastning över börssnittet. Vi har uppnått detta mål under en lång följd av år vilket 
visat att aktieägarvärde genom aktivt ägande och analys varit en lyckosam strategi. Vår strategi 
ligger fast. Därför ser jag framtiden an med tillförsikt. 
 
 
Anders Nyrén 
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Substansvärde per aktie
och KVB
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AKTIEN 
 
Industrivärdenaktien sjönk med 29 procent från årets början till och med den 29 oktober 
2001. Generalindex sjönk med 26 procent under samma period. Totalavkastningen uppgick till 
-25 procent, jämfört med -24 procent för avkastningsindex. 
 
Från utgången av 1995 till och med den 
29 oktober 2001 uppgick  Industrivär-
denaktiens genomsnittliga totalavkast-
ning till 24 procent per år, medan Finda-
tas avkastningsindex under samma peri-
od uppgick till 16 procent per år.  
 
Den årliga genomsnittliga utdelningstill-
växten under femårsperioden 1996 – 
2000 var 25 procent. Den genomsnittli-
ga direktavkastningen under femårspe-
rioden var 3,8 procent eller dubbelt så 
hög som genomsnittet för Stockholms-
börsen. 
 
SUBSTANSVÄRDET 
 
Substansvärdet definieras som faktiska marknadsvärden för börsportföljens aktier respektive 
kalkylmässiga värden för industri- och handelsrörelsen och bokföringsmässiga värden för öv-
riga onoterade innehav, med avdrag för övriga tillgångar och skulder, netto. 
 
Industrivärdens substansvärde2 per den 30 september har 
beräknats till 31,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 166 
kronor per aktie och KVB. Per den 29 oktober har sub-
stansvärdet beräknats till 182 kronor per aktie och KVB. 
Vid årsskiftet 2000/2001 var substansvärdet beräknat till 
283 kronor per aktie och KVB. 
 

                                                           
2Totalt antal aktier och KVB 191.206.984. Den helägda industri- och handelsrörelsen har åsatts ett kalkylmässigt  
värde beräknat med ett P/E-tal på 13 (samma som vid årsskiftet 2000/2001), baserat på aktuella bedömningar av  
företagens resultat för 2001. 
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Substansvärdets sammansättning 
 
Fördelningen mellan de i substansvärdet ingående komponenterna per den 30 september samt 
per den 29 oktober framgår av tabellen nedan. 

 
 
 
      Miljarder kronor Kronor per aktie och KVB 
Moderbolaget 29 okt 30 sept 29 okt 30 sept 
Börsportföljen 37,4 34,5 196 180 
Industri- och handelsrörelsen 
samt övriga onoterade innehav 3,8 3,8 20 20 
Aktieportföljen 41,2 38,3 216 200 

 
Övriga tillgångar och skulder -6,3 -6,5 -34 -34  
Substansvärde 34,9 31,8 182 166  

 
 
 
 
INDUSTRIVÄRDENS AKTIEPORTFÖLJ 
 
Industrivärdens aktietillgångar består av börsportföljen vars andel per 30 september uppgick 
till 90 procent samt industri- och handelsrörelsen och övriga onoterade innehav med en sam-
manlagd andel på 10 procent. 
 
BÖRSPORTFÖLJEN 
 
Börsportföljens marknadsvärde per den 30 september var 
34.512 mkr (54.961 mkr vid årets början) och övervärdet 
var 15.793 mkr (36.935 mkr vid årets början). Justerat för 
köp och försäljningar var värdeförändringen från årsskif-
tet -38 procent jämfört med -31 procent för generalindex. 
Resultatet av försäljningarna ur börsportföljen var en 
vinst med 474 mkr. 
 
Under tredje kvartalet köptes börsaktier för 593 mkr och 
såldes för 14 mkr. Större köp utgjordes av 4.000.000 Eni-
ro och 1.324.000 Skandia. 
 
Under de första nio månaderna köptes börsaktier för 
1.321 mkr och såldes för 1.150 mkr. Netto köptes således 
aktier för 171 mkr. Större köp utgjordes av 4.000.000 
Eniro, 2.639.000 Handelsbanken, 350.000 Pharmacia 
Corp, 1.324.000 Skandia och 500.000 Nokia. Större för-
säljningar utgjordes av 2.983.100 Handelsbanken, 
1.000.000 Skanska (före aktieuppdelning 4:1) samt 
1.500.000 Eniro. En specifikation av resultatet av börsak-
tieförsäljningarna återfinns på sidan 10. 
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Utvecklingen för de största aktieinnehaven 
 
Kursutvecklingen under de första nio månaderna för de största aktieinnehaven, som per den 
30 september svarade för 87 procent av portföljens värde, var följande: 
 
 

  Andel av portföljvärdet Kursförändring, %  
Aktie per 30 september, % januari - september januari - 29 oktober 
Ericsson 21  -64 -57 
Handelsbanken 20  -14 -15 
SCA 13  14 18 
Sandvik  13  -15 1 
Läkemedel  12  -10 0 
Skandia 8  -62 -57 
 
Generalindex -  -31 -26 

                                      Börsportföljen per den 30 september 2001

Börsvärde
Kr per aktie Andel av Kapitalandel Röstandel

Aktie  Antal Mkr och KVB portföljvärdet, % i bolaget, % i bolaget, %

Ericsson 186.000.000 7.403 38 21 2,3 28,0

Handelsbanken 48.655.900  6.739 35 20 6,8 7,4

SCA 20.087.532 4.622 24 13 8,5 28,6

Sandvik 23.000.000 4.439 23 13 8,7 8,7

Skandia 49.170.800 2.852 15 8 4,6 4,6

Lundbeck A/S 8.400.000 2.091 11 6 3,6 3,6

Skanska 28.302.756 1.967 10 6 6,8 30,8

Pfizer Inc 3.000.000 1.281 7 4 0,0 0,0

SSAB 12.065.600 923 5 3 12,0 15,6

Pharmacia Corp 1.650.000 704 4 2 0,1 0,1

Scania 3.000.000 415 2 1 1,5 1,8

Eniro 4.000.000 308 2 1 2,4 2,4

Övriga (<300 mkr) 768 4 2

Totalt 34.512 180 100

I ovanstående börsportfölj ingick följande utlånade aktier:

Aktie Antal

Handelsbanken 41.000
Skandia 4.394.738
SSAB 306.500
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Ericssonaktien utvecklades sämre än generalindex3 men i nivå med övriga internationella tele-
kombolag. Överkapacitet och ökad prispress inom telekombranschen i kombination med fort-
satt höga utvecklingskostnader för tredje generationens mobilsystem (3G) medförde en avse-
värd rörelseförlust för de första nio månaderna. Senarelagda investeringar avseende 3G har 
även medfört betydande strukturkostnader för kapacitetsanpassning. Ett omfattande effektivi-
tetsprogram pågår för att återställa lönsamheten. Programmet bedöms ge en påtaglig resultat-
effekt under 2002. Det med Sony samägda bolaget inom mobiltelefoner påbörjade planenligt 
sin verksamhet den 1 oktober. 
 
Ericsson är den världsledande leverantören av mobila system. Bolagets relativa position har 
stärkts under året då flertalet av konkurrenterna drabbats än mer av den pressade marknadssi-
tuationen. 
 
Handelsbankens aktiekursutveckling var bättre än såväl generalindex, index för bank och försäk-
ring som övriga nordiska affärsbanker. Såväl räntenettot som tradingintäkterna avseende valu-
ta- och räntebaserad handel utvecklades väl, främst beroende på ökade affärsvolymer. Provi-
sionsnettot har dock försvagats som en följd av fallande aktiekurser. Enligt en aktuell under-
sökning utförd av Svenskt Kvalitetsindex har Handelsbanken befäst sin ställning som den 
storbank som har mest nöjda kunder.  
 
Sandvik påverkades positivt av högre volymer och bra kapacitetsutnyttjande. Samtliga tre af-
färsområden förbättrade rörelseresultatet under första halvåret. Sandvikaktien utvecklades 
bättre än såväl industriindex som generalindex. 
 
SCA gynnades av fortsatt hög efterfrågan på såväl hygienprodukter som förpackningar. Rörel-
seresultatet förbättrades för samtliga tre affärsområden. SCA-aktien utvecklades bättre än så-
väl skogsindex som generalindex. 
 
Läkemedel (Lundbeck A/S, Pfizer Inc och Pharmacia Corp) utvecklades bättre än generalindex. 
Särskilt Lundbeckaktien överträffade index sedan företagets antidepressiva substans citalo-
pram visat fortsatt stark försäljningstillväxt. Trots att lanseringen av det nya antidepressiva 
läkemedlet Cipralex fördröjts i avvaktan på myndigheternas godkännande har aktien utvecklats 
väl. 
 
Skandia påverkades av den svaga utvecklingen på världens aktiemarknader vilken resulterat i 
minskat sparande och en försämrad värdeutveckling av förvaltade tillgångar. Försäljningen 
minskade i USA och England men var oförändrad på övriga marknader. Skandiaaktien utveck-
lades sämre än generalindex. 
 
 
 
Börsportföljens utveckling till och med den 29 oktober 2001 
 
Börsportföljens marknadsvärde uppgick per den 29 oktober till 37.387 mkr och övervärdet till 
18.810 mkr. Justerat för köp och försäljningar minskade portföljvärdet med 32 procent från 
årets början. Generalindex sjönk med 26 procent under samma period. 
 

                                                           
3Samtliga indexjämförelser avser Affärsvärldens branschindelning. 
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ONOTERADE INNEHAV 
 
Industri- och handelsrörelsen 
 
De rörelsedrivande dotterbolagens nettoomsättning uppgick till totalt 4.379 (3.241) mkr. Indu-
trade, ett av Nordens ledande industrihandelsföretag, förvärvade Fagerberg, EIE Maskin och 
finska Tecalemit i början av året. Nettoomsättningen ökade till 2.313 (1.414) mkr eller med 9 
procent för jämförbara enheter. Besam, med världsledande position inom automatiska dörrsys-
tem, ökade nettoomsättningen till 1.523 (1.356) mkr eller med 12 procent jämfört med de för-
sta nio månaderna 2000. Isaberg Rapid, som tillverkar och marknadsför häftverktyg, ökade net-
toomsättningen till 543 (471) mkr eller med 7 procent för jämförbara enheter. I juli förvärva-
des det franska häftverktygsföretaget Rocafix med en årsomsättning på 200 mkr. 
 
Resultatet efter finansiella poster för dotterbolagen uppgick till totalt 296 (2944) mkr. Indutra-
des resultat uppgick till 140 (1214) mkr och Besams resultat till 128 (1294) mkr. Resultatet för 
Isaberg Rapid försämrades till 28 (444) mkr, främst på grund av lägre leveransvolymer av kopi-
atorhäftare. 
 
Övriga 
 
Bland övriga onoterade innehav kan nämnas Ericsson Venture Partners (ägarandel 25 procent) 
som efter rapportperiodens slut har gjort en investering inom området kvalitetshöjande pro-
gramvara för mobila kommunikationssystem. 
 
 
KONCERNEN 
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT5 

 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 4.380 (3.242) mkr, vilket för jämförbara enheter var 
en ökning med 9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Resultatet efter 
finansiella poster blev 1.286 (1.439) mkr. I resultatet ingick utdelningsintäkter med 912 (835) 
mkr, vinster vid försäljning av börsaktier med 474 (454) mkr samt nedskrivning av onoterade 
aktieinnehav med 69 mkr. Det finansiella nettot uppgick till -299 (-165) mkr. 
 
FINANSIERING OCH SOLIDITET 
 
Nettolåneskulden ökade med 1.752 mkr till 7.415 mkr bl a beroende på nettoköp av aktier 
samt på att lämnad utdelning och KVB-ränta översteg erhållna utdelningar. 
 
Den synliga soliditeten var 59 procent (65 procent vid årets början), medan den justerade soli-
diteten, som inkluderar övervärden i börsaktier, var 76 (87) procent. 
 
 

                                                           
4Föregående år avser jämförbara resultat exklusive allokerade överskottsmedel i Alecta, f d SPP, med totalt 37 mkr,  
varav Indutrade 26 mkr, Besam 5 mkr och Isaberg Rapid 6 mkr. 
5Industrivärden har en ägarandel i Ericsson, SCA och Skanska m fl, som motsvarar minst 20 procent av röstetalet  
efter full utspädning, s k intressebolag. Industrivärdenkoncernens resultat- och balansräkningar enligt denna delårs- 
rapport är upprättade enligt anskaffningsvärdemetoden. När fullständiga uppgifter från samtliga intressebolag 
föreligger, dock senast två månader efter rapportperiodens utgång, finns kompletterande resultat- och balans- 
räkningar enligt kapitalandelsmetoden tillgängliga hos Industrivärden och på bolagets hemsida. 
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MODERBOLAGET 
 
Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till 990 (1.087) mkr, varav utdelningsintäkter 
med 912 (835) mkr och resultat av aktieförsäljningar med 394 (458) mkr. I resultatet ingick 
vidare förvaltningskostnader med -80 (-55) mkr, övriga rörelseintäkter 5 (14) mkr och finans-
netto med -241 (-165) mkr. 
 
UPPSÄGNING AV INDUSTRIVÄRDENS KVB-LÅN 
 
Extra bolagsstämma den 25 oktober beslöt om uppsägning av bolagets KVB-lån 1988/2028 i 
enlighet med styrelsens förslag av den 15 augusti. En informationsfolder med anmälningssedel 
för konvertering är under distribution till KVB-ägarna. 
 
NOMINERINGSKOMMITTE FÖR STYRELSEVAL 
 
Vid den ordinarie bolagsstämman 2001 beslöt stämman att bemyndiga styrelseordföranden att 
bland representanter för aktieägarna utse fyra ledamöter att jämte styrelsens ordförande utgöra 
nomineringskommitté för kommande styrelseval. I enlighet härmed har följande personer 
utsetts till ledamöter av nomineringskommittén: Bo Rydin, styrelseordförande, Erling Gustafs-
son, Sjätte AP-fonden, Curt Källströmer, Handelsbanken, Tor Marthin, AMF och Lars Otter-
beck, Alecta. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
De nya redovisningsrekommendationer som trädde i kraft den 1 januari 2001 har tillämpats i 
delårsrapporten. För att tydliggöra Industrivärdens inriktning på dels aktieförvaltning och dels 
rörelsedrivande bolag har uppställningen av resultaträkningen ändrats. I övrigt har de redovis-
ningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2000 även an-
vänts i delårsrapporten. 
 
Stockholm den 31 oktober 2001 
 
Anders Nyrén 
Verkställande direktör 
 
 
 
 
 
KOMMANDE INFORMATION 
 
Bokslutsrapport för 2001 lämnas den 15 februari 2002. 
Årsredovisning för 2001 publiceras i slutet av mars 2002. 
Bolagsstämma hålls i Stockholm den 17 april 2002. 
Delårsrapport för första kvartalet 2002 lämnas den 2 maj 2002. 
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XX6 
XX7

                                                           
6Överskottsmedel i Alecta, f d SPP, ingick under föregående år med för aktieförvaltning 14 mkr och för  
rörelsedrivande bolag 50 mkr. 
7Resultat efter skatt exklusive KVB-ränta dividerat med totalt 191.206.984 aktier efter konvertering  
av samtliga KVB till aktier. 

                                    Industrivärdenkoncernens resultaträkning 

2001 2000 2001 2000 2000
Mkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

AKTIEFÖRVALTNING
Utdelningsintäkter från aktier 5 4 912 835 839
Resultat av börsaktieförsäljningar 33 42 474 454 456
Resultat av försäljningar av andra aktier - 1 -69 4 -90
Övriga intäkter och -kostnader6 -5 0 -8 14 14

Resultat av aktieförvaltning 33 47 1.309 1.307 1.219

RÖRELSEDRIVANDE BOLAG
Nettoomsättning 1.480 1.061 4.380 3.242 4.540
Kostnad för sålda varor -984 -703 -2.931 -2.126 -2.998
Utvecklingskostnader -14 -13 -44 -46 -63
Försäljningskostnader -249 -171 -743 -529 -723
Administrationskostnader -115 -80 -327 -243 -326
Övriga rörelseintäkter och -kostnader6 4 6 21 54 69

Resultat från rörelsedrivande bolag 122 100 356 352 499

Förvaltningskostnader -31 -17 -80 -55 -95

Rörelseresultat 124 130 1.585 1.604 1.623

Ränteintäkter 7 14 34 77 91
Räntekostnader (exkl KVB-ränta) -102 -77 -283 -218 -307
Övriga finansiella poster 5 -21 -50 -24 -43

Resultat efter finansiella poster  34 46 1.286 1.439 1.364

KVB-ränta -47 -35 -141 -109 -192

Resultat före skatt -13 11 1.145 1.330 1.172

Skatt på periodens resultat -44 -61 -115 -201 -143
Minoritetsandel i periodens resultat 1 - 2 - -

Periodens resultat -56 -50 1.032 1.129 1.029

Avskrivningar inkluderade i rörelseresultatet -43 -32 -126 -95 -127

Resultat per aktie och KVB, kr7 -0,05 -0,08 6,13 6,47 6,38
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                                       Fördelning per verksamhetsområde 

Nettoomsättning

2001 2000 2001 2000 2000
Mkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec
Indutrade 761 448 2.313 1.414 1.919
Besam 521 465 1.523 1.356 1.977
Isaberg Rapid 198 148 543 471 642
Övrigt, netto 0 0 1 1 2

Summa rörelsedrivande bolag 1.480 1.061 4.380 3.242 4.540

Resultat efter finansiella poster

2001 2000 2001 2000 2000
Mkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

Aktieförvaltning8, 9 -72 -54 988 1.087 881

Indutrade 46 40 140 121 150
Besam 48 44 128 129 212
Isaberg Rapid 9 13 28 44 59
Övrigt, netto9 3 3 2 58 62
Summa rörelsedrivande bolag 106 100 298 352 483

34 46 1.286 1.439 1.364

                                         Resultat av börsaktieförsäljningar

Mkr
Juli-september
Handelsbanken 11
Övrigt 22 33

Januari-september
Handelsbanken 235
Skanska 219
Eniro 57
Övrigt -37 474

 

 
 

XX8 
ZZ9

                                                           
8Moderbolag och övriga aktieförvaltande bolag. 
9Överskottsmedel i Alecta, f d SPP, ingick under föregående år med för aktieförvaltning 14 mkr och för  
rörelsedrivande bolag 50 mkr. 
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XX10

                                                           
10Inkluderar övervärden i börsaktier. 

                             Industrivärdenkoncernens balansräkning

30 sept 30 sept 31 dec
Mkr 2001 2000 2000

Immateriella anläggningstillgångar 258 85 82
Materiella anläggningstillgångar 731 570 591
Aktier och andelar 18.943 18.069 18.285
Övriga finansiella anläggningstillgångar 136 321 210
Varulager 1.084 751 711
Kundfordringar 1.157 872 916
Övriga omsättningstillgångar 247 133 208
Likvida medel 430 583 473

Summa tillgångar 22.986 21.384 21.476

Eget kapital 13.132 13.601 13.504
M inoritetsandelar 20 - -
KVB-lån 447 447 447
Avsättningar 364 303 297
Långfristiga räntebärande skulder 3.325 3.149 3.521
Kortfristiga räntefria skulder 1.378 1.077 1.164
Kortfristiga räntebärande skulder 4.320 2.807 2.543

Summa eget kapital och skulder 22.986 21.384 21.476

Synlig soliditet, % 59 66 65
Justerad soliditet, %10 76 89 87

Förändring av eget kapital
Aktie - Bundna Fritt  eget Summa eget

Mkr kapita l reserver kapital kapital
31 december 2000 859 928 11.715 13.502
Effekt av nya redovisningsprinciper - - 2 2
Utdelning till akt ieägare - - -1.442 -1.442
Försk jutning mellan fritt och
  bundet eget kapita l - -16 16 -
Omräkningsdifferenser - 17 21 38
Per iodens resultat - - 1.032 1.032
30 september 2001 859 929 11.344 13.132

31 december 1999 859 927 11.739 13.525
Effekt av nya redovisningsprinciper - - 0 0
Utdelning till akt ieägare - - -1.065 -1.065
Konvertering av KVB 0 1 - 1
Försk jutning mellan fritt och
  bundet eget kapita l - -1 1 -
Omräkningsdifferenser - 1 10 11
Per iodens resultat - - 1.129 1.129
30 september 2000 859 928 11.814 13.601
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                                          Industrivärdenkoncernens kassaflödesanalys

2001 2000 2000
Mkr jan-sept jan-sept jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 1.286 1.439 1.364
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 126 95 127
Resultat av börsaktieförsäljningar -474 -454 -456
Resultat av andra aktieförsäljningar 69 -4 90
Återläggning av övriga ej kassaflödespåverkande poster 20 -6 -9

Betald skatt -159 -168 -161
Kassaflöde från den löpande verksamheten
  före förändringar av rörelsekapital 868 902 955

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -249 -135 -199
Kassaflöde från den löpande verksamheten 619 767 756

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av börsaktier -1.402 -3.897 -4.400
Försäljning av börsaktier 1.150 878 1.053
Netto köp/försäljning av aktieoptioner -23 100 160
Netto köp/försäljning av andra aktier -54 -214 -212
Netto köp/försäljning av dotterbolag -313 -18 -29
Netto köp/försäljning av långfristiga räntebärande värdepapper 100 1.059 1.160
Netto köp/försäljning av andra anläggningstillgångar -81 -64 -107
Kassaflöde från investeringsverksamheten -623 -2.156 -2.375

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån och amortering av skulder 1.581 2.031 2.139
Utbetald utdelning och KVB-ränta -1.631 -1.204 -1.204
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50 827 935

Periodens kassaflöde -54 -562 -684

Likvida medel vid årets början 473 1.153 1.153
Kursdifferens i likvida medel 11 -8 4
Likvida medel vid periodens slut 430 583 473

Förändring av räntebärande 31 dec Förändring Andra 30 sept
nettolåneskuld, mkr 2000 Kassaflöde av lån förändringar 2001
Likvida medel 473 -54 - 11 430
Långfristiga räntebärande värdepapper 100 - - -100 -
Långfristiga räntebärande skulder 3.521 - -196 - 3.325
Kortfristiga räntebärande skulder 2.543 - 1.777 - 4.320
Räntebärande pensioner 172 - - 28 200
Räntebärande nettolåneskuld 5.663 -54 1.581 117 7.415


