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Delårsrapport 
1 januari – 30 september 2008

 Värdeutveckling

   Den 30 oktober 2008 var substansvärdet 64 Kr per aktie, en minskning med 
53% inklusive återinvesterad utdelning sedan årsskiftet.  
Den 30 september 2008 var substansvärdet 87 Kr per aktie.

   Totalavkastningen för A-aktien var -47% under årets tio första månader.

   Koncernens resultat per aktie för de första nio månaderna 2008 uppgick  
till -48,81 Kr/aktie (26,14 Kr/aktie).

Långsiktig avkastning

   Under den senaste tioårsperioden har totalavkastningen för A-aktien 
årligen i genomsnitt överstigit avkastningsindex med en procentenhet.

Innehavsbolagen
”Vårt fokus är nu att tillse att de bolag som vi är aktiv ägare i kan hantera lågkonjunktu-
ren och det svåra läget på kreditmarknaderna. Det som verkligen ger utslag över tiden är 
väl definierade strategier, goda marknadspositioner och bra företagsledningar. I dessa 
avseenden känner jag tillförsikt vad avser kvaliteten på våra innehavsbolag”, säger VD  
Anders Nyrén i en kommentar.

Industrivärden i sammandrag 30 okt 2008 30 sept 2008 31 dec 2007

Aktieportföljens värde, Mdkr 35,4 44,4 65,8

-totalavkastning, % -42 -29 -2

Belåning, räntebärande nettoskuld, Mdkr 10,6 10,6 11,0

-skuldsättningsgrad, % 30,0 23,9 16,6

-genomsnittlig ränta, % 4,7 4,7 4,6

Substansvärde, Mdkr 24,5 33,7 54,8

Substansvärde, Kr per aktie 64 87 142

-utveckling med återlagd utdelning, % -53 -36 -3

Förvaltningskostnad, % 0,24 0,19 0,13

Direktavkastning A-aktien, % 8,8 6,5 4,4

Totalavkastning A-aktien, % -47 -29 -14

uLångsiktig industriell utvecklare av nordiska börsbolag

Industrivärden är ett av Nordens största investmentbolag med ägande i ett koncentrerat  
urval av nordiska börsbolag med god utvecklingspotential. Målet är att över tiden generera 
hög tillväxt av substansvärdet.
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  VD:s kommentar   

Den kris på världens kreditmarknader som pågått under mer än ett år förstärktes ytterligare under det tredje 
kvartalet. Efter det att den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs den 15 september 
tilltog stormen ytterligare. Under de sista veckorna i september och i början av oktober stod de globala kredit-
marknaderna i det närmaste stilla med påtagliga effekter för företagens och hushållens investeringsplaner samt 
för konsumtionen. Det finns en insikt att ett flertal strukturella problem måste lösas och jag välkomnar de mycket 
kraftfulla initiativ som tagits av centralbanker och regeringar runt om i världen för att få igång interbankmark-
naden vilken utgör själva navet i kreditsystemet. De så kallande spreadarna på upplåning är på väg ner och det 
finns idag tecken på att marknaderna börjar fungera, men det är fortfarande långt kvar till normalt fungerande 
marknader. Oron för återverkningar av finanskrisen på den reala ekonomin är nu en realitet med märkbara ef-
fekter. Frågan är hur djup och långvarig lågkonjunkturen kommer att bli. Under perioder med stor osäkerhet 
är det dock viktigt att behålla perspektivet. Världen har upplevt flera svåra kriser tidigare och tids nog kommer 
världsekonomin, och därmed även börserna, att vända sin negativa utveckling.

Alla aktiemarknader har reagerat negativt på den stora osäkerhet som nu råder. En av de mest drabbade bör-
serna är den svenska. Industrivärdens affärsidé är att vara en långsiktig aktiv ägare av noterade bolag. Därför har 
den rådande turbulensen drabbat utvecklingen av vårt substansvärde. Under årets första tio månader har vårt 
substansvärde minskat med 30 Mdkr till 25 Mdkr, en nedgång med 55 procent sedan årsskiftet. Under årets 
första tio månader var totalavkastningen för A- och C- aktien -47 respektive -48 procent att jämföra med -39 
procent för totalavkastningsindex. I våra större innehavsbolag har aktiekurserna fallit kraftigt under den senaste 
tolvmånadersperioden. Vinstnivåerna är överlag fortfarande goda om än vikande.

Den 30 oktober uppgick Industrivärdens skuldsättningsgrad till 30,0 procent. Under året har skulden minskats 
på marginalen men det är nämnaren, värdet på våra aktieinnehav, som gått ned med hela 30 Mdkr till 35 Mdkr. 
Vi har låst våra räntor till i genomsnitt 4,7 procent, nivåer som vida understiger aktieportföljens direktavkast-
ning om cirka 10 procent vid oförändrade utdelningar. Under 2008 har vi ett positivt kassaflöde, före aktieköp 
netto, om 0,5 Mdkr efter det att vi betalt utdelning, räntor och omkostnader. Våra lån är i genomsnitt 5-åriga. 
Sammantaget har vi således en god kontroll över vår finansiella situation även på sikt. 

Den gångna tiomånadersperioden har vi varit restriktiva vad avser förändringar i aktieportföljen. Vi har dock 
viktat upp vårt innehav i Volvo och äger nu 7,5 procent av röstetalet och 3,0 procent av kapitalet. Uppviktningen 
i Volvo har finansierats genom omviktningar i portföljen.

Vårt fokus är nu att tillse att de bolag som vi är aktiv ägare i kan hantera lågkonjunkturen och det svåra  
läget på kreditmarknaderna. Det som verkligen ger utslag över tiden är väl definierade och genomförda strate-
gier, goda marknadspositioner och duktiga företagsledningar. I dessa avseenden känner jag tillförsikt vad avser 
kvaliteten på våra innehavsbolag.
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  Industrivärdens värdeutveckling

Renodlingen av Industrivärdens verksamhet till  aktiv ägare i nordiska börsbolag fullföljdes under 2007. Bola-
get är idag den största nordiska aktören inom sin nisch med målet att skapa värdetillväxt genom långsiktigt och 
strukturerat ägararbete i en transparent portfölj med ett fåtal noterade bolag. Ett arbete som bedrivs med låga 
förvaltningskostnader. Det aktiva ägandet har över tiden inneburit att Industrivärdenaktien långsiktigt varit en 
bra investering med en högre avkastning än avkastningsindex.

Aktieportföljens totalavkastning var -29 procent under de första nio månaderna vilket var sämre än avkast-
ningsindex. Av de större innehaven hade Handelsbanken och Ericsson en bättre utveckling än index. 

Under de första tio månaderna uppgick aktieportföljens totalavkastning till -42 procent vilket var 3 procent-
enheter sämre än avkastningsindex. 

Totalavkastningen för innehavsbolagen och Industrivärden

Totalavkastning, 
jan–okt ’08, Mdkr

 

Totalavkastning, %

Genomsnittlig  
årlig totalavkastning, %

Fem år 
sept ’03– sept ’08

Tio år
sept ’98– sept ’08jan–okt ’08 jan–sept ’08

Indutrade -0,4   -21 -3 – –

Höganäs 0,0   -7 -11 -3 3

Ericsson -1,5 -26 -13 3 -7

Handelsbanken -3,5   -24 -21 8 8

Sandvik -8,0 -52 -32 16 13

Skanska -1,4 -37 -32 15 7

Munters -0,4 -44 -34 1 15

SSAB -4,9 -54 -37 31 21

SCA -3,9 -48 -37 -2 7

Volvo -3,6 -58 -43 17 10

Hemtex -0,2 -58 -45 – –

Totalt -27,8 -42 -29

Index (SIXRX) -39 -27 11 7

Industrivärden A -47 -29 10 8

Totalavkastning i Mdkr avser periodens värdeförändring inklusive utdelningsintäkter för respektive innehavsbolag.
Av ovanstående aktieinnehav har Munters och Höganäs ägts kortare tid än fem år.  
Indutrade och Hemtex börsnoterades i oktober 2005.
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  Innehavsbolagens utveckling – aktivt ägande

Industrivärdens inflytande i innehavsbolagen grundas på såväl betydande ägarandelar som en stark förtroende-
position. Med detta som utgångspunkt utövas en aktiv ägarroll i samspel med andra stora ägare i syfte att finna 
former för att öka värdet av aktieinnehaven. Det aktiva ägandet i innehavsbolagen utövas av styrelseledamöter 
med anknytning till Industrivärden, genom arbete i valberedningar samt genom en direkt dialog mellan Indu-
strivärdens investeringsorganisation och ledande företrädare för innehavsbolagen. 

Handelsbanken Räntenettot för de första tre kvartalen ökade med 19 procent till 13,7 Mdkr medan provi-
sionsnettot minskade med 12 procent till 5,1 Mdkr. Nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt 
värde minskade med 1,6 Mdkr. Kreditförlusterna uppgick till 0,9 Mdkr och primärkapitalrelationen (Basel II) 
var 10,0 procent. Rörelseresultatet minskade med 13 procent till 10,1 Mdkr men ökade med 9 procent till 3,8 
Mdkr under tredje kvartalet. För kontorsrörelsen utanför Sverige ökade räntenettot med 29 procent. Under 2008 
har Handelsbanken öppnat 20 nya kontor utanför Sverige samt adderat ytterligare 14 kontor i Danmark genom 
förvärvet av Lokalbanken. Handelsbanken har Nordens mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Sandvik Faktureringen ökade med 8 procent. Under årets första nio månader minskade resultatet efter finan-
siella poster med 12 procent till 9,1 Mdkr till följd av sämre resultat inom Materials Technology, främst på 
grund av sjunkande metallpriser. Såväl Tooling som Mining and Construction uppvisade goda resultatökningar. 
Orderingången ökade, men med minskad tillväxttakt. Kassaflödet stärktes. Indikationer på ett försämrat af-
färsläge gör att åtgärder vidtas i syfte att anpassa kostnader och produktionskapacitet.

SSAB Försäljningen ökade med 46 procent till 41,3 Mdkr, med fortsatt god efterfrågan på bolagets produkter. 
Resultatet efter finansiella poster för de första nio månaderna 2008 ökade med 67 procent till 8,1 Mdkr. Verk-
samheten i Nordamerika bidrog positivt till resultatförbättringen och integrationen löper enligt plan. Prishöj-
ningar har kompenserat för kraftigt höjda råvarukostnader. Rörelsens kassaflöde stärktes med 80 procent till 
4,0 Mdkr. SSABs satsning på nischprodukter gör bolaget mindre känsligt för negativa konjunktursvängningar. 
Under perioden ökade andelen levererade spetsprodukter och uppgår till 93 procent av totala leveranser inom 
Grovplåt respektive 35 procent inom Tunnplåt. Andelen spetsprodukter i den Nordamerikanska verksamheten 
ska ökas genom kapacitetsinvesteringar inom kylda stål.

SCA De första nio månaderna 2008 ökade nettoomsättningen med 5 procent till 82,3 Mdkr, främst på grund 
av förvärv. Resultatet efter finansiella poster minskade med 14 procent till 5,1 Mdkr. SCAs hygienverksamhet 
som utgör en allt viktigare del av portföljen påverkas i mindre utsträckning än övriga produktområden av en 
konjunkturförsvagning. Mjukpapper förbättrade rörelseresultatet med 44 procent genom förvärv och högre 
priser. Personliga hygienprodukter utvecklas stabilt medan Förpackningar och Skogsindustriprodukter hade 
en svagare utveckling. SCA har fortsatt stort fokus på kostnadsmedvetenhet och kassaflöde  för att stärka kon-
kurrenskraften.

Ericsson Den organiska tillväxten var fortsatt god med en omsättningsökning på 13 procent under de tre för-
sta kvartalen. Resultatet efter finansiella poster minskade under samma period med 34 procent till 15,3 Mdkr 
(exklusive omstruktureringskostnader om 4,6 Mdkr). Resultatutvecklingen var positiv för andra kvartalet i följd 
och resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet ökade med 10 procent. Besparingsprogrammet går enligt 
plan och uppvisar nu positiva effekter. Ericssons finansiella ställning är stark med en god nettokassa. 

Volvo Nettoomsättningen steg med 13 procent till 227 Mdkr. Resultatet efter finansiella poster för de tre 
första kvartalen ökade med 4 procent till 16,5 Mdkr. Rörelsemarginalen försämrades sedan rörelseresultatet 
under tredje kvartalet minskat med 37 procent till följd av den försämrade konjunkturen med minskad efter-
frågan samt ökade kostnader för råmaterial och komponenter. Den europeiska marknaden har försvagats kraf-
tigt under tredje kvartalet samtidigt som den låga efterfrågan i Nordamerika och Japan består. Ett program för 
kapacitetsanpassning har initierats.

Munters Nettoomsättningen för de tre första kvartalen 2008 ökade med 4 procent till 4,7 Mdkr men resul-
tatet efter finansiella poster minskade med 37 procent till 230 Mkr. Kostnader avseende pågående program 
för ökad produktionseffektivitet och kapacitetsanpassning samt engångskostnader, svarade för huvuddelen av 
resultatförsämringen. 

Höganäs Lönsamheten förbättrades och resultatet för de tre första kvartalen ökade med 21 procent till 530 
Mkr med god volymtillväxt. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades. Förvärvet av japanska 
Kobe Steels nordamerikanska metallpulververksamhet, vilket väsentligt stärker bolagets position i Nordame-
rika, slutfördes under tredje kvartalet.
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Aktieportföljen den 30 oktober 2008

Innehavsbolag
Andel, 

portfölj
Marknads-

värde, Mdkr Motiv för investering och strategiska händelser
  

P/E-tal*

Handelsbanken 27% 89   En decentraliserad kontorsrörelse med lokalt kundansvar ger 
hög kundnöjdhet och möjliggör god lönsamhet. 

  Organisk tillväxt på prioriterade marknader.  

8

Sandvik 19% 58   Genom nischfokusering och en stark position inom forskning 
och utveckling har bolaget skapat en världsledande position 
inom materialteknik med produkter inom främst tillverknings- 
och gruvindustrin.

  Förvärv sker inom strategiska områden med ökad exponering 
mot tillväxtmarknader i Asien och Östeuropa.

7

SSAB 12% 24   Världsledande position inom nischområdet kylda stål samt 
avancerad höghållfast tunnplåt skapar solid bas för tillväxt och 
hög lönsamhet.

  Förvärvet av IPSCOs nordamerikanska stålverk samt efterföl-
jande kapacitetsinvesteringar i nordamerika stärker postitio-
nen som ledande aktör inom kylda stål och möjliggör fortsatt 
internationall expansion. 

3

SCA 12% 40   Det ledande europeiska bolaget inom hygienprodukter, med 
snabbväxande nischprodukter, samt inom förpackningar.

  Ny organisation och fokus på lönsam tillväxt med starka varu-
märken inom hygienområdet samt förbättrad lönsamhet inom 
förpackningar. 

8

Ericsson 11% 176  Marknadens största och mest lönsamma leverantör av mobila  
    telekomsystem med en ledande position inom telekomutveck-

ling. 

  Stark position inför operatörernas satsningar på nästa gene-
rations telekomsystem (LTE) samt god tillväxt inom området 
Services.

12**

Volvo 7% 86   Genom innovativ, kundanpassad produktutveckling och hög 
kvalitet har bolaget en världsledande position inom kommersi-
ella transportlösningar.

  Expansion i Asien bl a genom förvärv av Nissan Diesel  
och Lingong.

6

Skanska 6% 29   Ett unikt helhetskunnande inom byggverksamhet kombinerat 
med ett processfokus har skapat ett ledande byggföretag med 
en värdeskapande projektutveckling.

  Ny affärsplan med nya finansiella mål. Ökade investeringar 
inom infrastrukturverksamheten.

7

Indutrade 4% 4   Genom att kombinera försäljning av industriella förbruknings-
komponenter med god organisk tillväxt och en välutvecklad 
modell för förvärvsbaserad tillväxt har bolaget kunnat uppvisa 
en imponerande lönsamhetsutveckling.

  Etablering på nya geografiska marknader.

7

Munters 1% 3   Stark global position inom ett verksamhetsområde med stora 
tillväxtmöjligheter genom såväl organisk tillväxt som vidareut-
veckling av produkter, tjänster och tillämpningsområden.

  Förvärv tillför nya produktområden och geografiska marknader.

11

Höganäs 1% 4   Marknadsledande inom den växande nischen metallpulver, 
främst för  komponenttillverkning i bilindustrin. 

  Stort fokus på förbättrad lönsamhet och samverkan med kun-
derna för utveckling av nya komponenter.  

8

Hemtex 0% 1   Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextilier.

  Åtgärder för stärkt strategisk position i kärnaffären.

11

Totalt 100% 514 Aktieportföljen

*   Externa konsensusestimat för 2008 enligt Bloomberg den 30 oktober 2008.
** Exklusive omstruktureringskostnader.
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  Aktieaffärer, kort handel och förvaltningskostnad

Under årets första nio månader 2008 har omplacering skett i aktieportföljen, bland annat genom förvärv av Volvo 
A och avyttring av Ericsson B, Skanska B, SSAB A och Volvo B. Totalt köptes aktier för 3.775 Mkr och såldes 
för 3.501 Mkr. Aktieportföljens värde sjönk under samma period från 65.844 Mkr till 44.408 Mkr.

Den korta handeln för de första nio månaderna 2008 visade ett resultat om 59 (139) Mkr. 
Förvaltningskostnaderna uppgick till 64 (65) Mkr.

  Nettoskuld och likviditet

Den räntebärande nettoskulden uppgick till 10.614 Mkr per den 30 september, en minskning med 337 Mkr 
under 2008. Nettoskuldsättningsgraden uppgick per 30 september till 23,9 procent. Den 30 oktober var netto-
skuldsättningsgraden 30,0 procent. Genomsnittsräntan som är bunden på knappt 5 år uppgår till 4,7 procent.  
I september genomfördes en refinansiering i form av ett nytt femårigt banklån på 2,0 miljarder till förmånliga 
villkor. Likvida medel uppgår till 1,1 miljarder per den 30 september 2008. Erhållna utdelningar och inlösen-
program för 2008 ger ett likviditetsöverskott om cirka 500 Mkr efter avdrag för lämnad utdelning samt beräk-
nade ränte- och förvaltningskostnader.

  Substansvärdet 

Per den 30 september 2008 uppgick substansvärdet till 33,7 miljarder kronor, en minskning med 21,1 miljarder 
kronor under året. Aktieportföljens värde sjönk med 33 procent medan nettoskulden minskade med 0,3 mil-
jarder kronor. Substansvärdet minskade under årets första nio månader med 55 kronor per aktie till 87 kronor 
per aktie, vilket motsvarade en minskning med 39 procent. Den 30 oktober 2008 uppgick substansvärdet till 
24,5 miljarder kronor eller 64 kronor per aktie, en minskning under de tio första månaderna med 55 procent. 
Substansvärdet med återlagd utdelning sjönk med 53 procent. Substansvärderabatten minskade under samma 
period varför Industrivärdenaktien, som föll med 47 procent inklusive återlagd utdelning, utvecklades bättre än 
substansvärdet. 

Mdkr 30 okt 2008 30 sept 2008 31 dec 2007 31 dec 2006

Aktieportföljen   35,4 44,4 65,8 63,3

Räntebärande nettoskuld -10,6 -10,6 -11,0 -4,5

Övriga poster, netto -0,3  -0,1 -0,0 -0,3

Substansvärde
Substansvärde per aktie (Kr)

24,5  
64

33,7
87

54,8
142

58,5
151

Skuldsättningsgrad 30,0%  23,9% 16,6% 7,2%



 
Industrivärden    7    Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upp-
rättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU och Års-
redovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2.1, Redovisning för juridiska 
personer och Årsredovisningslagen. Det har inte skett några förändringar i koncernens eller moderbolagets 
redovisnings- och värderingsprinciper jämfört med de redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpades 
och beskrevs i årsredovisningen för 2007.

Risker och osäkerheter

Den dominerande risken i Industrivärdens verksamhet är aktiekursrisken, det vill säga risken för värdeminskning 
på grund av aktiekursförändringar. En förändring om en procent på kurserna för innehaven i aktieportföljen per 
den 30 september 2008 skulle ha påverkat dess marknadsvärde med cirka +/- 450 Mkr.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan Industrivärden och närstående som väsentligen påverkat företagets ställ-
ning och resultat för de första nio månaderna, förutom utdelningsintäkt från intressebolagen Indutrade, SCA, 
Skanska och SSAB.

Årsstämma 2009

Årsstämma 2009 hålls i Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm tordagen den 16 april 2009.

Stockholm den 31 oktober 2008

Anders nyrén 
Verkställande direktör

  Övrig information
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Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för AB Industrivärden (publ) för perioden 1 januari 
2008 till 30 september 2008. 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 Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Över-
siktlig 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 redovis-
ningsfrågor, 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 omfatt-
ning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De gransknings-
åtgärder 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 identifierade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slut-
sats grundad på en revision har.

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

Stockholm den 31 oktober 2008

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Anders Lundin
Auktoriserad revisor

Information om Industrivärden  
och innehavsbolagen

www.industrivarden.se
www.sandvik.se
www.handelsbanken.se
www.ssab.se
www.sca.se
www.ericsson.se
www.volvokoncernen.se
www.skanska.se
www.indutrade.se
www.munters.se
www.hoganas.com
www.hemtex.se

Aktiesparprogram

Vårt aktiesparprogram möjliggör ett enkelt och pris-
värt månadssparande i Industrivärdenaktien. Mer 
information finns på vår hemsida.

Kontaktinformation

Anders Nyrén, VD, telefon 08-666 64 00.
Sverker Sivall, IR, telefon 08-666 64 19.
Carl-Olof By, vVD, telefon 08-666 64 00.
Martin Hamner, CFO, telefon 08-666 64 00.

Industrivärdens fullständiga kontaktuppgifter fram-
går av sidan 12.

Kommande informationstillfällen 2009

Bokslutsrapport 2008; den 12 februari
Årsstämma 2009; den 16 april
Delårsrapport januari - mars; den 4 maj
Delårsrapport januari - juni; den 4 augusti
Delårsrapport januari - september; den 30 oktober
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  Aktieportföljen

30 oktober 2008                  Marknadsvärde Andel av 
portföljvär-

det, %
Kapitalandel  
i bolaget, %

Röstandel  
i bolaget, %Antal Mkr Kr/aktie

Handelsbanken A
Handelsbanken B

67.541.759
118.900

9.675 25 27 10,9 11,0

Sandvik 136.931.200 6.710 17 19 11,5 11,5

SSAB A
SSAB B

52.789.646
121.794

4.060 11 12 16,3 21,2

SCA A
SCA B

48.600.000 
22.200.000

4.036 11 12 10,0 29,6

Ericsson A 74.400.000 4.032 10 11 2,3 13,3

Volvo A
Volvo B

61.578.200 
1.350.250

2.524 7 7 3,0 7,5

Skanska A
Skanska B

15.010.700 
15.314.800

2.077 5 6 7,2 26,7

Indutrade 14.757.800 1.365 4 4 36,9 36,9

Munters 10.950.000 441 1 1 14,6 14,6

Höganäs B 3.550.000 382 1 1 10,1 8,1

Hemtex 3.700.000 104 0 0 12,6 12,6

Totalt 35.406 92 100

Marknadsvärde avser Industrivärdens andel av innehavsbolagets totala marknadsvärde.      

30 september 2008 och
31 december 2007

30 september 2008
31 december 2007

Marknadsvärde             Marknadsvärde Andel av
portföljvär-

det, %Antal Mkr Kr/aktie Mkr Kr/aktie

Handelsbanken 68.335.659 10.387 27 23 14.159 37

Sandvik 136.931.200 9.859 26 22 15.178 39

SSAB 52.911.440 5.686 15 13 9.951 26

SCA 70.800.000 5.079 13 12 8.289 21

Ericsson 74.400.000 4.769 12 11 5.866 15

Volvo 61.464.950 3.550 9 8 4.916 13

Skanska 30.325.500 2.350 6 5 4.066 11

Indutrade 14.757.800 1.686 5 4 1.819 5

Munters 10.950.000 531 1 1 840 2

Höganäs 3.550.000 370 1 1 485 1

Hemtex 3.700.000 141 0 0 275 0

Totalt 44.408 115 100 65.844 170

Ericsson genomförde i juni en aktiesammanläggning 1:5 varigenom varje femtal aktier sammanlades till en aktie.
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  Industrivärdenkoncernen 
 

Mkr
2008

juli–sept
2007

juli–sept
2008

jan–sept
2007

jan–sept
2007

jan–dec

Resultaträkning

Utdelningsintäkter från aktier 10 13 2.918 2.107 2.107

Värdeförändring aktier -7.947 -3.014 -21.769 8.120 -3.975

Övriga intäkter och kostnader* 34 -3 -4 73 55

Rörelseresultat -7.903 -3.004 -18.855 10.300 -1.813

Finansiella poster -132 -95 -384 -198 -289

Resultat efter finansiella poster -8.035 -3.099 -19.239 10.102 -2.102

Skatt – 0 – -7 160

Periodens resultat -8.035 -3.099 -19.239 10.095 -1.942

Resultat per aktie, kronor -20,80 -8,02 -48,81 26,14 -5,03

Balansräkning vid periodens slut

Aktier 44.408 77.930 65.844

Övriga anläggningstillgångar 96 151 90

Summa anläggningstillgångar 44.504 78.081 65.934

Kortfristiga aktieplaceringar 16 132 73

Likvida medel 1.102 45 257

Övriga omsättningstillgångar 419 19 29

Summa omsättningstillgångar 1.537 196 359

Summa tillgångar 46.041 78.277 66.293

Eget kapital 33.666 66.872 54.837

Långfristiga räntebärande skulder 10.049 9.682 9.857

Långfristiga icke räntebärande skulder 16 31 18

Summa långfristiga skulder 10.065 9.713 9.875

Kortfristiga räntebärande skulder 2.124 1.277 1.416

Övriga skulder 186 415 165

Summa kortfristiga skulder 2.310 1.692 1.581

Summa eget kapital och skulder 46.041 78.277 66.293

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2.556 2.026 1.926

Kassaflöde från investeringsverksamheten -274 -6.590 -6.598

Kassaflöde från finansieringsverksamheten** -1.437 3.871 4.191

Periodens kassaflöde 845 -693 -481

Likvida medel vid periodens slut 1.102 45 257

*   Inklusive kort handel och förvaltningskostnader.
** Varav lämnad utdelning till aktieägarna 2008 om 1.931 Mkr och 2007 om 1.738 Mkr.
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Mkr
2008

jan-sept
2007

jan-sept
2007

jan-dec

Förändringar i eget kapital

Ingående eget kapital enligt balansräkning 54.837 58.491 58.491

Förändring av säkringsreserv -1 6 8

Omräkningsdifferenser – 18 18

Periodens resultat -19.239 10.095 -1.942

Utdelning -1.931 -1.738 -1.738

Utgående eget kapital enligt balansräkning 33.666 66.872 54.837

Nyckeltal vid periodens slut

Eget kapital per aktie, kronor 87 173 142

Börskurs per A-aktie, kronor 77 143 113

Börskurs per C-aktie, kronor 69 135 105

Antal aktier (tusental) 386.271 386.271 386.271

Räntebärande nettoskuld vid periodens slut

Likvida medel 1.102 45 257

Räntebärande fordringar 457 65 65

Långfristiga räntebärande skulder 10.049 9.682 9.857

Kortfristiga räntebärande skulder 2.124 1.277 1.416

Räntebärande nettoskuld 10.614 10.849 10.951

  Industrivärden moderbolaget

Mkr
2008

jan-sept
2007

jan-sept
2007

jan-dec

Resultaträkning

Rörelseresultat -9.212 6.445 -1.272

Resultat efter finansiella poster -9.558 6.243 -1.548

Periodens resultat -9.558 6.243 -1.383

Balansräkning vid periodens slut

Anläggningstillgångar 37.833 59.212 51.576

Omsättningstillgångar 3.342 118 341

Summa tillgångar 41.175 59.330 51.917

Eget kapital 28.594 47.710 40.083

Långfristiga skulder 10.046 9.680 9.856

Kortfristiga skulder 2.535 1.940 1.978

Summa eget kapital och skulder 41.175 59.330 51.917
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