
Industrivärden Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ)  
ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing-
verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella 

instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 31 oktober 2007 klockan 09:00.



1  | Industrivärden Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

  Substansvärdet ökade med 2.661 mkr (7 kr/aktie) eller 5 procent och 
uppgick till 61.172 mkr (158 kr/aktie) den 29 oktober 2007  
Den 30 september 2007 var substansvärdet 66.872 (52.156) mkr motsvarande 173 (135) kr/aktie

  Koncernens resultat för de första nio månaderna uppgick till 10.095 mkr 
(26,14 kr/aktie) jämfört med 5.263 mkr motsvarande period  
2006 (13,63 kr/aktie)

  Totalavkastningen per den 29 oktober 2007 uppgick till 5% för såväl 
A-aktien som C-aktien, jämfört med 6% för avkastningsindex

  Under de tio första månaderna köptes aktier för 8.768 mkr, varav Volvo 
A för 4.216 mkr. I SSABs nyemission tecknades aktier för totalt 2.275 mkr. 
Aktier såldes för 2.059 mkr.

  Den korta handeln genererade ett resultat om 139 (104) mkr under de nio 
första månaderna, vilket väl täckte förvaltningskostnaderna
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Genomsnittlig årlig totalavkastning
 Industrivärden Index  Överavkastning,
 A-aktien (SIXRX)   procentenheter/år

  1 år (27 okt 06–29 okt 07) 20% 13%  +7
  5 år (okt 02–okt 07) 31% 25%  +6
10 år (okt 97–okt 07) 13% 11%  +2

Substansvärdets sammansättning
 Miljarder kronor

 2007 2007 2006 2005
 29 okt 30 sept  31 dec 31 dec

Aktieportföljen 72,3 77,9 63,3 52,3
Nettoskuld -11,1 -11,0 -4,8 -4,0
Substansvärde 61,2 66,9 58,5 48,3

Aktieportföljen den 29 oktober 2007

Marknadsvärde, mdkr  andel, %

Sandvik 16,8 23

Handelsbanken 14,3 20

SSAB  12,1 17

SCA 8,0 11

Ericsson 7,3 10

Volvo 5,6 8

Skanska 4,2 6

Indutrade 2,3 3

Munters 0,8 1

Höganäs  0,6 1

Hemtex   0,3 0

Totalt 72,3 100
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VDs KOMMENTAR
Det senaste kvartalet har börsen varit minst sagt skakig. Mot 
denna bakgrund känns det bra att vi numera har en helt trans-
parent portfölj som är enkel att värdera över tiden. Med hänsyn 
tagen till utdelningar och inlösenprogram har vår portfölj under 
året genererat en totalavkastning om 8 procent jämfört med 6 
procent för börsen. Den 29 oktober var totalavkastningen 5 pro-
cent för såväl A-aktien som för C-aktien jämfört med 6 procent 
för avkastningsindex. Under de tio första månaderna har vi köpt 
aktier för 8,8 miljarder kronor och sålt aktier för 2,1 miljarder 
kronor.

De fyra månader som passerat sedan halvårsskiftet har uppvisat en 
sällan skådad dramatik på världens finansmarknader. I slutet av som-
maren uppstod en likviditetskris i det finansiella systemet som en följd 
av kreditförluster i den amerikanska så kallade subprimelånemarkna-
den. Problemen spred sig snabbt till andra delar av kreditmarknaden. 
Under september kulminerade krisen och interbankmarknaderna 
upphörde i det närmaste att fungera. Först när den amerikanska cen-
tralbanken sänkte sin styrränta med 0,5 procentenhet till 4,75 procent 
och den europeiska centralbanken tillskjutit betydande likviditet i sys-
temet kunde tecken på en mer normalt fungerande marknad skönjas. 
Priset på risk ligger nu på en högre nivå samtidigt som tillgången på 
likviditet har försämrats. Många bedömare förväntar sig att effekterna 
av denna kris kommer att bli långvariga och kännbara för aktörer på 
de internationella finansmarknaderna. De obalanser i värderingen 
på Private Equitymarknaden respektive aktiemarknaden, som jag 
tidigare påtalat, har därmed minskat ytterligare. Detta eftersom 
lånefinansiering har blivit dyrare och behäftad med mer traditionella 
kreditkrav än vad som var fallet före kreditoron. Ur det perspektivet 
har en hälsosam tillnyktring skett.

Effekterna på den reala ekonomin, som är den verklighet i vil-
ken våra innehavsbolag verkar, tycks än så länge vara begränsade. 
Osäkerheten om de framtida effekterna på den reala ekonomin har 
dock globalt fått investerarna att höja priset på risk. Effekten har 
blivit fallande och kraftigt svängande börser. I våra kontakter med 
innehavsbolagen får vi inga signaler om att den nu rådande goda 
konjunkturen är på väg att försvagas.

Den goda utvecklingen i våra innehavsbolag fortsätter. Under 
rapportperioden har Handelsbanken offentliggjort försäljningen 
av sin försäkringsrörelse SPP till norska Storebrand. Vi ser posi-
tivt på affären, som möjliggör för Handelsbanken att ytterligare 
fokusera på sin strategi – att växa organiskt med kunden i fokus.  
I linje med denna strategi har Handelsbanken under året öppnat 20 
nya kontor utanför Sverige.

I samband med SSABs nyemission tecknade vi utöver vår del av 
nyemissionen ytterligare cirka 3,0 miljoner aktier, främst genom för-
värv av teckningsrätter. Totalt investerade vi cirka 2,3 miljarder kronor 
i SSAB. En post som idag är värd cirka 3,0 miljarder kronor, en upp-
gång på 29 procent. Delårsrapporten bekräftar den goda utvecklingen 
för det, efter köpet av IPSCO, avsevärt mycket större SSAB.

Ericsson vinstvarnade för det tredje kvartalet som följd av ett 
markant tapp i försäljningsvolym under slutet av perioden. Detta till 
trots var den ackumulerade vinsten 23 miljarder kronor eller margi-
nellt mindre än samma period föregående år. Samtidigt har Ericsson 
fortsatt att ta marknadsandelar på marknaden för mobil infrastruk-
tur. Därigenom har man idag en betydande skalfördel gentemot sina 
konkurrenter, som alla har betydligt sämre lönsamhet än Ericsson. 
För oss som ägare är det dramatiska värdefallet i Ericsson naturligtvis 

otillfredsställande. Vårt engagemang i Ericsson är långsiktigt och i det 
längre perspektivet är det vår bedömning att Ericsson och dess led-
ning tar de rätta stegen för att vidmakthålla och utveckla sin mycket 
lönsamma affär. 

Under året har vi köpt aktier för 4,2 miljarder kronor i Volvo – en 
investering vi bedömer som intressant på lång sikt. Som en följd av 
bland annat detta har vår skuldsättningsgrad ökat till 15 procent. 

Avslutningsvis är det glädjande att konstatera att större delen av 
vår låneportfölj idag är långfristig med bunden ränta till förmånliga 
villkor som omförhandlades före oroligheterna på finansmarkna-
den.

Anders Nyrén

SUBSTANSVÄRDET
Per den 30 september 2007 uppgick substansvärdet till 66,9 miljarder 
kronor vilket var en ökning med 8,4 miljarder kronor sedan årsskif-
tet.

Aktieportföljens värde per den 30 september 2007 var 77.930 mkr 
(63.325 mkr vid årets början). Under de första nio månaderna 2007 
köptes aktier för 8.690 mkr och såldes för 2.059 mkr.

Nettoskulden i substansvärdeberäkningen ökade med 6.244 mkr 
till -11.058 mkr, främst beroende på aktieköp netto med 6.631 mkr.  

Substansvärdet per aktie ökade under de första nio månaderna  
med 22 kronor per aktie eller 15 procent till 173 kronor per aktie.

Per den 29 oktober 2007 var substansvärdet 61,2 miljarder kronor, 
en ökning under året med 2,7 miljarder kronor eller med 5 procent. 
En specifikation av substansvärdets utveckling framgår av tabellen 
på sidan 6.

Den senaste tioårsperioden har substansvärdets genomsnittliga 
ökning varit 7 procent per år. Om lämnade utdelningar återinvesterats 
hade ökningen varit 13 procent per år jämfört med 11 procent per år 
för avkastningsindex. 

Substansvärdets totala värdeökning inklusive återinvesterad 
utdelning under den senaste tioårsperioden var 247 procent  jämfört 
med 172 procent för avkastningsindex.

Substansvärdet utgör skillnaden mellan marknadsvärdet av aktieport-
följen och nettoskulden.
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Aktieportföljen
Marknadsvärdet för Industrivärdens aktieportfölj per den  
30 september 2007 var 77.930 mkr  jämfört med 63.325 mkr vid årets 
början. Den 29 oktober 2007 uppgick marknadsvärdet till 72.342 mkr. 
Med hänsyn tagen till köp och försäljningar var värdeförändringen till 
och med den 29 oktober 2007 4 procent. En detaljerad aktieportfölj 
vid olika tidpunkter framgår av tabellerna på sidan 6.

Totalavkastningen för innehavsbolagen
  Genomsnittlig  
 Totalavkastning, % årlig totalavkastning, %
 Perioden Fem år, Tio år,
  1 jan 07– 30 sept 07 sept 02–sept 07 sept 97-sept 07

SSAB 64 62 23
Sandvik 46 32 15
Volvo 25 43 16
Indutrade 14 – –
SCA 3 9 11
Handelsbanken 0 16 12
Skanska 0 29 12
Höganäs -2 4 2 
Munters -4 12 17
Ericsson -6 47 -2

Totalt 16  
Index (SIXRX) 8 28 10 

Av ovanstående aktieinnehav har Munters och Höganäs ägts kortare tid än fem år.  
Indutrade börsnoterades i oktober 2005.

Totalavkastningen för Sandvik, Volvo och Munters under de första nio månaderna  
2007 inkluderar likvid för inlösenaktier.

Sandvik

Periodens resultat efter finansiella poster ökade med cirka 30 pro-
cent, främst beroende på högre försäljningsvolymer, positiv prisut-
veckling samt hög intern effektivitet kombinerat med en gynnsam 
produktmix. Rörelsemarginalen stärktes ytterligare. Stora volymer 
och ett högt kapacitetsutnyttjande dämpade en normal säsongsmäs-
sig försvagning under tredje kvartalet. Såväl fakturering som rörelse-
resultat ökade inom samtliga affärsområden. Integrationen av Sand-
viks senaste förvärv löper enligt plan och stärker därmed positionen 
inom områden med hög tillväxt och god lönsamhet.

Handelsbanken

Rörelseresultatet för de nio första månaderna ökade med 10 
procent. Räntenettot förbättrades, huvudsakligen på grund av 
större affärsvolymer. Även provisionsnettot ökade, främst avse-
ende courtage, fonder och rådgivning. Kontorsrörelsen utanför 
Sverige förbättrade rörelseresultatet betydligt. Totalt 20 nya kon-
tor öppnades, samtliga utanför Sverige. I september tecknades 
avtal om avyttring av SPP till norska Storebrand för 18 miljarder 
kronor med en beräknad realisationsvinst 0m cirka 4 miljarder 
kronor. 

SSAB

Resultatet efter finansiella poster för de första nio månaderna ökade 
med 30 procent exklusive poster av engångskaraktär. Det för cirka 
7,5 miljarder US-dollar förvärvade stålbolaget IPSCO utgör nu en 
division inom SSAB. Av SSABs totala försäljningsökning under 
perioden om 39 procent bidrog IPSCO med 26 procentenheter. Den 
svenska stålrörelsens leveranser av spetsprodukterna kylda stål och 
avancerad höghållfast tunnplåt ökade med 14 procent och utgjorde 
sammantaget 44 procent av leveranserna.

SCA

Resultatet efter finansiella poster för de första nio månaderna förbätt-
rades med 17 procent. Resultatet för samtliga verksamhetsområden 
stärktes genom fortsatta prisökningar och förbättrade volymer vilket 
uppvägde högre produktionskostnader och högre råmaterialkostna-
der. Förvärvet av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverk-
samhetet slutfördes i oktober och har påtagligt stärkt SCAs ledande 
position i Europa. SCAs effektiviseringsprogram löper enligt plan 
med fullt genomslag 2008. Jan Johansson har utsetts till ny verkstäl-
lande direktör med tillträde den 1 november.

Ericsson

Under de första nio månaderna var resultatet efter finansnetto 
i nivå med föregående år. Resultatet för tredje kvartalet påver-
kades av låg fakturering inom uppgradering och utbyggnad av 
mobilnät, som har höga marginaler. Hälftenägda Sony Ericsson 
uppvisade fortsatt lönsam tillväxt. Serviceverksamheten fortsatte 
att växa snabbare än marknaden. Den nystartade Multimedia-
verksamheten visade stark tillväxt med positivt rörelseresultat.

Volvo

Under perioden ökade resultatet efter finansiella poster, främst 
beroende på en konkurrenskraftig produkt- och marknadsmix med 
god efterfrågan på flertalet marknader. Rörelseresultatet var oförän-
drat för affärsområdet Lastbilar, förbättrades för Anläggningsmask-
iner och Penta medan Bussar och Aero visade sämre rörelseresultat. 
På grund av kapacitetsbrist i främst Europa kommer produktionsin-
vesteringar att genomföras under de kommande åren. Efterfrågan 
på lastbilar är fortsatt svag i Nordamerika men förväntas återhämtas 
successivt under 2008. 

Skanska

Resultatet efter finansiella poster för det första halvåret ökade inom 
kärnområdena Byggverksamhet och Bostadsutveckling. Byggverk-
samheten förbättrade sin operativa marginal. Nettoomsättningen 
steg och orderläget är starkt. Den värdeskapande verksamheten 
Kommersiell utveckling uppvisade minskat resultat beroende på att 
värdet av avyttrade fastigheter var lägre än föregående år. Projekten 
inom Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling uppvi-
sade övervärden om 6,3 miljarder kronor. Delårsrapport för de första 
nio månaderna publiceras den 1 november.

Indutrade

Resultatet efter finansiella poster ökade med drygt 45 procent till 
följd av stark volymökning som uppnåtts med begränsade kostnads-
ökningar. Under året har tolv företagsförvärv genomförts. Orderin-
gången uppvisade fortsatt god tillväxt.

Munters

Resultatet efter finansiella poster för perioden var i nivå med föregå-
ende år. Divisionerna Dehumidification och HumiCool förbättrade 
resultatet medan division Moisture Control Services noterade lägre 
resultat trots en förbättring under tredje kvartalet.

Höganäs

Under de första nio månaderna ökade resultatet efter finansnetto 
med 13 procent till följd av ökad försäljningsvolym, prisöknin-
gar och sortimentsförskjutning. Resultatet för tredje kvartalet 
påverkades av att ökade råvarukostnader inte helt kompenserades 
av prishöjningar.
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Aktiedelning och inlösenaktier
Flera av innehavsbolagen har under 2007 genomfört aktiedelning  
(s k split) eller utgivit inlösenaktier med automatisk inlösen. Aktiedel-
ning genomfördes under andra kvartalet av Munters 3:1, SCA 3:1 och 
Volvo 5:1. Inlösenaktier, som avyttrades under andra kvartalet, har 
utgivits av Munters, Sandvik och Volvo. Den totala inlösenlikviden 
uppgick till 571 mkr.

Nyemission i SSAB
SSAB genomförde under tredje kvartalet en nyemission som en del 
i finansieringen av förvärvet av det nordamerikanska stålbolaget 
IPSCO. Emissionsvillkoren var 1:4 till kursen 155 kronor. Industrivär-
den tecknade sin andel motsvarande 10.697.302 A-aktier och 17.500 
B-aktier samt därutöver 2.943.732 A-aktier och 34.294 B-aktier, varav 
2.750.000 A-aktier med stöd av förvärvade teckningsrätter. Totalt för-
värvades aktier och teckningsrätter för 2.275 mkr.

Aktieaffärer under året
Under de första nio månaderna 2007 köptes aktier för 8.690 mkr och 
såldes  aktier för 2.059 mkr brutto. Netto köptes aktier för 6.631 mkr.   
Större nettoköp utgjordes av 31.366.650 Volvo A, 14.597.025 SSAB 
A och 6.431.200 Sandvik. Större nettoförsäljningar utgjordes av 
5.963.150 Tandberg Television 0ch 134.700.000 Sandvik inlösenak-
tier. 

Nettoköp  Antal Mkr

Volvo A (efter split 5:1)  31.366.650 4.216
SSAB A (inklusive nyemission)  14.597.025 2.489
Sandvik  6.431.200 768
Övrigt   672

Summa   8.145 

Nettoförsäljningar  Antal Mkr

Tandberg Television  5.963.150 728
Sandvik inlösenaktier  134.700.000 404
Isaberg Rapid   200
Övrigt   182

Summa   1.514

Efter rapportperiodens slut från och med den 1 oktober till och med 
den 29 oktober 2007 köptes aktier för 78 mkr. Inga aktier såldes.
   Investeringar i aktieportföljen under den senaste tioårsperioden 
framgår av diagrammet nedan.

Nettoskuld
Den 30 september 2007 var nettoskulden i substansvärdeberäkningen 
11,0 miljarder kronor, varav räntebärande nettoskuld 10,8 miljarder 
kronor motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om 13,9 procent (7,2 
procent vid årets början).

Den räntebärande nettoskulden ökade med 6,3 miljarder kronor 
från årets början, främst som en följd av nettoköp av aktier.

Nettoskulden per den 29 oktober 2007 uppgick till 11,1 miljarder 
kronor, varav räntebärande nettoskuld 11,0 miljarder kronor. 

Förändring av räntebärande nettoskuld

 29 okt 30 sept 31 dec 31 dec  
Mkr 2007 2007 2006 2005

Likvida medel  33 45 738 1.257
Räntebärande fordringar 65 65 88 89
Långfristiga räntebärande skulder 9.682 9.682 2.776 3.870
Kortfristiga räntebärande skulder 1.394 1.277 2.582 1.148

Räntebärande nettoskuld 10.978 10.849  4.532 3.672

Aktieportföljens marknadsvärde 72.342  77.930 63.325 52.265

Nettoskuldsättningsgrad, % 15,2  13,9 7,2 7,0
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KORTFRISTIG AKTIEHANDEL
Resultatet av den korta handeln var 139 (104) mkr.

RESULTAT
Koncernen
Koncernens rörelseresultat uppgick till 10.300 (5.455) mkr varav 
utdelningsintäkter 2.107 (1.733) mkr, värdeförändring aktier 8.1201 

(3.679) mkr,  kortfristig derivat- och aktiehandel 139 (104) mkr, 
förvaltningskostnader -65 (-58) mkr samt övriga intäkter och 
kostnader -1 (-3) mkr. Efter finansnetto med -198 (-142) mkr, skatt 
med -7 (-64) mkr och resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 
med – (14) mkr (vilket avser Isaberg Rapid 2006) blev periodens 
resultat 10.095 (5.263) mkr.

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 6.445 (2.557) mkr, varav 
externt erhållna utdelningsintäkter med 2.107 (1.733) mkr, internt 
erhållna utdelningsintäkter med 46 (20) mkr, värdeförändring aktier 
och derivataffärer med 4.3591 (866) mkr, förvaltningskostnader med  
-65 (-58) mkr samt övriga intäkter och kostnader med -2 (-4) mkr. 
Efter finansnetto med -202 (-143) mkr och skatt med – (-51) mkr blev 
periodens resultat 6.243 (2.363) mkr.

1  Vid beräkning av värdeförändring aktier i moderbolaget värderas intressebolagen SCA, SSAB, Skanska och Indutrade till anskaffningsvärde enligt årsredovisningslagen medan de i koncernen 
värderas till marknadsvärde enligt IFRS.
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ÖVRIG INFORMATION

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, 
vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekom-
mendation RR31, Delårsrapportering för koncerner och vad gäller 
moderbolaget RR32:06, Redovisning för juridiska personer.

De förändringar och tolkningar av redovisningsrekommendatio-
ner som införts från och med den 1 januari 2007 har inte haft någon 
effekt på verksamhetens finansiella ställning och resultat. I övrigt har 
samma redovisningsprinciper använts i delårsrapporten som tilläm-
pades i årsredovisningen för 2006.

Risker och osäkerheter
Den dominerande risken i Industrivärdens verksamhet är aktiekurs-
risken, det vill säga risken för värdeminskning på grund av aktiekurs-
förändringar. En genomgripande beskrivning av riskerna i Industri-
värdens verksamhet framgår av årsredovisningen 2006 sidorna 61-63. 
En förändring om en procent på kurserna för innehaven i aktieport-
följen per den 30 september 2007 skulle ha påverkat dess marknads-
värde med cirka +/- 800 mkr.

Årsstämma 2008
Årsstämma 2008 hålls i Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm 
tisdagen den 15 april 2008.

Stockholm den 31 oktober 2007

Anders Nyrén
Verkställande direktör

Kontaktinformation
Anders Nyrén, VD, telefonnummer 08-666 64 00.
Carl-Olof By, vVD, telefonnummer 08-666 64 00.
Sverker Sivall, IR, telefonnummer 08-666 64 19.
Industrivärdens fullständiga kontaktuppgifter finns på sidan 1.

Kommande informationstillfällen
Bokslutsrapport 2007 lämnas den 13 februari 2008.
Årsredovisning för 2007 publiceras i mitten av mars 2008.
Årsstämma hålls i Stockholm den 15 april 2008.
Delårsrapport januari-mars lämnas den 5 maj 2008.
Delårsrapport januari-juni lämnas den 4 augusti 2008.
Delårsrapport januari-september lämnas den 31 oktober 2008.

Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för AB 
Industrivärden (publ) för perioden 1 januari 2007 till 30 september  
2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med 
årsredovisningslagen och IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats 
om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Stan-
dard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning 
av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. 
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redo-
visningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisions-
standard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De gransk-
ningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna 
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifie-
rade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrap-
porten inte, i allt väsentligt är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och IAS 34.

Stockholm den 31 oktober 2007
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Anders Lundin
Auktoriserad revisor
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Aktieportföljen Marknadsvärde Anskaffningsvärde Övervärde Andel av Kapitalandel Röstandel

29 oktober 2007  Antal Mkr Kr/aktie Mkr Mkr portföljvärdet, % i bolaget, % i bolaget, %

Sandvik 136.431.200  16.781 43 6.147  10.634 23 11,5 11,5
Handelsbanken A 68.285.000 14.262 37 4.958 9.304 20 10,9 11,1
Handelsbanken B 118.900
SSAB A 56.430.243 12.100 31  3.678 8.422 17 17,5 22,7
SSAB B 121.794
SCA A 48.000.000 8.030 21 2.546 5.484 11 10,0 29,2
SCA B 22.800.000   
Ericsson A 372.000.000 7.310 19 3.384 3.926 10 2,4 13,4
Ericsson B 10.000.000  
Volvo A 43.511.650 5.645 15 5.127 518 8 2,1 5,3
Volvo B 2.000.000       
Skanska A 15.010.000 4.232 11 1.782 2.450 6 7,9 27,1
Skanska B 18.315.000
Indutrade 14.757.800 2.251 6 246 2.005 3 36,9  36,9
Munters 10.950.000 829 2 684 145 1 14,6 14,6
Höganäs B 3.550.000 557 1 637 -80 1 10,1 8,1
Hemtex 3.700.000 345 1 375 -30 0 12,6 12,6

Totalt  72.342 187 29.564 42.778 100  
Marknadsvärde avser Industrivärdens andel av innehavsbolagets totala marknadsvärde.       

 30 sept 2007 31 dec 2006

30 september 2007 och Marknadsvärde Andel av Kapitalandel Röstandel Marknadsvärde  Kapitalandel Röstandel

31 december 2006  Antal Mkr Kr/aktie värdet, % i bolaget, % i bolaget, % Antal Mkr i bolaget, % i bolaget, %

Sandvik 136.431.200 18.862 49 24 11,5  11,5   130.000.000 12.935 11,0 11,0
Handelsbanken A 68.285.000 13.680 35 18 10,9 11,1  68.000.000 14.099 10,5 10,7
Handelsbanken B 118.900      108.900
SSAB A (nyemission 1:4) 56.430.243 13.485 35 17 17,5 22,7  41.833.218 6.809 16,2 21,0
SSAB B (nyemission 1:4) 121.794      70.000
Ericsson A 372.000.000 9.766 25 13 2,4 13,4 372.000.000 10.405 2,3 13,3
Ericsson B 10.000.000      5.000.000
SCA A (split 3:1) 48.000.000 8.598 22 11 10,0 29,2 16.000.000 8.557 10,0 29,2
SCA B (split 3:1) 22.800.000      7.600.000
Volvo A (split 5:1) 43.511.650 5.098 13 7 2,1 5,3  2.429.000 1.205 0,6 1,5  
Volvo B (split 5:1) 2.000.000      52.000
Skanska A 15.010.000 4.257 11 5 7,9 27,1 15.010.000 4.362 7,6 26,9
Skanska B 18.315.000      17.305.000
Indutrade 14.757.800 2.214 6 3 36,9 36,9 14.857.800 2.006 37,1 37,1
Munters (split 3:1) 10.950.000 1.018 3 1 14,6 14,6 3.638.000 1.153 14,6 14,6
Höganäs B 3.550.000 607 2 1 10,1 8,1 3.550.000 637 10,1 8,1
Hemtex 2.866.700 345 1 0 9,8 9,8 2.130.600 300 7,6 7,6
Övriga  – – –    857

Totalt  77.930 202 100    63.325  

Utveckling under perioden 1 januari - 29 oktober 2007: 
Köp 8.768  
Försäljningar -2.059 
Värdeförändring 2.308 

Marknadsvärde per 29 oktober 2007 72.342 

Substansvärdets utveckling
Mkr 1 jan – 29 okt 2007 1 jan - 30 sept 2007 1 jan - 31 dec 2006

Substansvärde vid periodens ingång   58.511   58.511   48.252
Aktieportföljen Ingående värde   63.325   63.325   52.265 
 Köp  8.768   8.690   3.193
 Försäljningar  -2.059   -2.059   -2.072
 Värdeförändring aktieportfölj:      
 Sandvik 3.482   5.563   3.315
 SSAB 2.793   4.179   2.775
 Indutrade 259   222   684
 Volvo  94   -453   290
 Handelsbanken 92   -489   676
 Höganäs -80   -30   25
 Munters -254   -65   342
 Skanska -271   -246   458
 SCA -527   41   1.553 
 Ericsson -3.224   -767   48 
 Övriga aktier -56 2.308 9.017 19 7.974 14.605 -227 9.939 11.060

 Utgående värde   72.342   77.930   63.325

Nettoskuld Ingående värde   -4.814   -4.814   -4.013
 Utbetald utdelning  -1.738   -1.738   -1.352 
 Erhållen utdelning  2.107   2.107   1.733
 Förvaltningskostnader  -73   -65   -81
 Finansnetto  -236   -198   -190
 Köp/försäljning aktier, netto  -6.709   -6.631   -1.121
 Övrigt  293 -6.356  281 -6.244  210 -801

 Utgående värde   -11.170   -11.058   -4.814

Substansvärde vid periodens utgång     61.172   66.872   58.511

Posten Övrigt avser främst överskott av kortfristig derivat- och aktiehandel.
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Industrivärdenkoncernens resultaträkning
 2007 2006 2007 2006 2006

Mkr juli-sept juli-sept jan–sept jan–sept jan–dec

Utdelningsintäkter från aktier 13 5 2.107 1.733 1.733
Värdeförändring aktier -3.014 2.793 8.120 3.679 10.037
Kortfristig derivat- och aktiehandel 19 38 139 104 173
Förvaltningskostnader -22 -19 -65 -58 -81
Övriga intäkter och kostnader 0 0 -1 -3 -4 

Rörelseresultat -3.004 2.817 10.300 5.455 11.858

Finansiella intäkter 9 2 23 14 18
Finansiella kostnader -104 -50 -221 -156 -205

Resultat efter finansiella poster -3.099 2.769 10.102 5.313 11.671

Skatt 0 -9 -7 -64 -73 

Periodens resultat av kvarvarande verksamhet -3.099 2.760 10.095 5.249 11.598
Periodens resultat från avvecklad verksamhet2 – 3 – 14 23

Periodens resultat -3.099 2.763 10.095 5.263 11.621

Avskrivningar inkluderade i rörelseresultatet 1 1 3  3 4
Resultat per aktie, kr3 -8,02 7,16 26,14 13,63 30,09

Industrivärdenkoncernens balansräkning 
   30 sept 30 sept 31 dec

Mkr   2007 2006 2006

Immateriella tillgångar   – 81 –
Materiella tillgångar   85 221 87
Aktier   77.930 57.380 63.030
Övriga finansiella tillgångar   66 18 1
Varulager   – 183 –
Kundfordringar   – 206 – 
Övriga omsättningstillgångar   151 182 147
Likvida medel   45 346 738
Tillgångar i avvecklad verksamhet4   – – 708

Summa tillgångar   78.277 58.617 64.711

Eget kapital   66.872 52.137 58.491
Långfristiga räntefria skulder   31 37 32
Långfristiga räntebärande skulder   9.682 2.921 2.778
Kortfristiga räntefria skulder   415 588 425
Kortfristiga räntebärande skulder   1.277 2.934 2.505
Skulder i avvecklad verksamhet4   – – 480

Summa eget kapital och skulder   78.277 58.617 64.711

Förändring av koncernens eget kapital
   2007 2006 2006 

Mkr   jan–sept jan–sept jan–dec

Ingående eget kapital   58.491 48.227 48.227
Utdelning till aktieägare   -1.738 -1.352 -1.352
Omräkningsdifferenser   18  -1 -5
Förändring av säkringsreserv   6  – –
Periodens resultat   10.095  5.263 11.621

Utgående eget kapital   66.872 52.137 58.491

Eget kapital, kronor per aktie   173  135 151

2  Resultat från avvecklad verksamhet 
avser Isaberg Rapid som avyttrades i 
december 2006.

  2007 2006 2006
 KV3 KV3

Nettoomsättning – 656 900
Kostnader – -635 -872

Resultat efter 
finansiella poster – 21 28
Skatt – -7 -5

Periodens resultat – 14 23

3  Periodens resultat dividerat med 
386.271.224 aktier (efter split 2:1). 
Någon utspädningseffekt förelig-
ger ej.

4 Avser Isaberg Rapid.
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Industrivärdenkoncernens kassaflödesanalys
  2007 2006 2006 

Mkr  jan–sept jan–sept jan–dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Utdelningsintäkter från aktier  2.107 1.733 1.733
Kassaflöde från kortfristig derivat- och aktiehandel  233 160 238
Betalda förvaltningskostnader  -61 -58 -80
Betald skatt  -25 -51 -56
Övriga kassaflödespåverkande poster  1 1 6
Finansiella poster, netto  -229 -161 -184

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  2.026 1.624 1.657

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Köp av noterade aktier5  -8.690 -2.974 -3.193
Försäljning av noterade aktier5  1.859 1.159 2.072
Försäljning av dotterbolag  225 – –
Netto köp/försäljning av övriga anläggningstillgångar  16 -1 -2

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -6.590 -1.816 -1.123 
  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
Upptagna lån och amortering av skulder  5.609 585 299
Utbetald utdelning  -1.738 -1.352 -1.352

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  3.871 -767 -1.053

KASSAFLÖDE FRÅN AVVECKLAD VERKSAMHET6  – -1 5
  
PERIODENS KASSAFLÖDE  -693 -960 -514 

Likvida medel vid årets början  738 1.307 1.307
Avgår: likvida medel i avvecklad verksamhet  – – -54 
Kursdifferens i likvida medel  – -1 -1

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  45 346 738

5Avser förändringar i moderbolagets aktieportfölj.

6 Kassaflöde från avvecklad verksamhet avser  
Isaberg Rapid.

 2007 2006 2006
 KV3 KV3

Kassaflöde från:
- den löpande verksamheten – 40 55 
- investeringsverksamheten – -24 -32 
- finansieringsverksamheten – -17 -18

Kassaflöde från avvecklad  
verksamhet – -1 5

Moderbolagets resultaträkning 
  2007 2006 2006 

Mkr  jan–sept jan–sept jan–dec

Rörelseresultat  6.445 2.557 6.533
Resultat efter finansiella poster  6.243 2.414 6.343
Periodens resultat  6.243 2.363 6.292

Moderbolagets balansräkning    
  30 sept 30 sept 31 dec 

Mkr  2007 2006 2006

Anläggningstillgångar  59.212 45.074 48.227
Kortfristiga fordringar  76 98 199
Likvida medel  42 295 738

Summa tillgångar  59.330 45.467 49.164

Eget kapital  47.710 39.269 43.196
Långfristiga skulder  9.680 2.773 2.776
Kortfristiga skulder  1.940 3.425 3.192

Summa eget kapital och skulder  59.330 45.467 49.164


