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Bokslutsrapport 2008

Värdeutveckling och utdelningsförslag

   Den 31 december 2008 var substansvärdet 62 Kr per aktie, en minskning med 
55% inklusive återinvesterad utdelning under 2008.  
Under 2009 har substansvärdet ökat med 11% och uppgick till 69 Kr per aktie den  
9 februari 2009.

   Totalavkastningen under 2008 var -47% för A-aktien.

   Under 2008 köptes aktier för 4.644 Mkr, varav Volvo A för 1.830 Mkr varefter 
Industrivärdens ägarandel i Volvo uppgick till 8,5% av röstetalet.  
Aktier såldes för 4.314 Mkr.  Netto köptes aktier för 330 Mkr.

   Resultatet per aktie för 2008 uppgick till -75,37 Kr/aktie (-5,03).

   Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 (5,00) Kr per aktie.

Långsiktig avkastning

   Under den senaste tioårsperioden har totalavkastningen för A-aktien årligen i 
genomsnitt överstigit avkastningsindex med 2 procentenheter.

Nuläget
”Industrivärden har en helt transparent balansräkning med en marknadsvärderad tillgångsmassa bestående av noterade 

likvida aktier. Vi har inga dolda ansvarsförbindelser eller finansiella åtaganden med hög risk samt har avstått från att göra 

Private Equityinvesteringar som är svåranalyserade och vanligtvis har en hög belåningsgrad och därmed hög finansiell risk. 

Med en soliditet på cirka 70 procent, fasta kreditlöften och intäkter som överstiger våra kostnader har vi en god grund för 

vår roll som aktiv långsiktig ägare i innehavsbolagen”, säger VD Anders Nyrén i en kommentar.

Industrivärden i sammandrag 9 feb 2009 31 dec 2008 31 dec 2007

Aktieportföljens värde, Mdkr 37,4 34,7 65,8

-totalavkastning, % 8 -45 -2

Belåning, räntebärande nettoskuld, Mdkr 10,9 10,8 11,0

-skuldsättningsgrad, % 29,1 31,1 16,6

-genomsnittlig ränta, % 4,7 4,7 4,6

Substansvärde, Mdkr 26,5 23,9 54,8

Substansvärde, Kr per aktie 69 62 142

-utveckling med återlagd utdelning, % 11 -55 -3

Förvaltningskostnad, % 0,22 0,23 0,13

Direktavkastning A-aktien, % 8,3 7,9 4,4

Totalavkastning A-aktien, % -5 -47 -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   

Det kursfall på världens börser som startade vid halvåret 2007 fortsatte under hela 2008 och accelererade markant 
efter det att Lehman Brothers gick i konkurs den 15 september. Denna kraftiga nedgång har främst sin bakgrund 
i ett havererat globalt kreditsystem som inte förmår att ge krediter och finansiera aktiviteter, vilket utgör grun-
den för en fungerande samhällsekonomi. I början på 2009 finns dessvärre få tecken på en tydlig återgång till en 
mer normal funktion. De räntesänkningar som nu genomförs tillsammans med kraftiga stimulansåtgärder i alla 
viktiga ekonomier gör att vi bör komma att få se en vändning till det bättre. Frågan är bara hur lång tid denna 
normaliseringsprocess tar och hur stora skador som kreditkollapsen kommer att föra med sig.

Industrivärden är en långsiktig ägare i några av de ledande börsbolagen i Sverige med konkurrenskraftiga 
positioner på världsmarknaden. De är i hög utsträckning verksamma inom branscher som drabbats kraftigt av 
bristen på normala krediter med försämrad försäljning och lönsamhet som följd. Under 2008 minskade vår port-
följ i värde med 31 Mdkr och Industrivärdenaktiens totalavkastning var -47 procent jämfört med -39 procent för 
totalavkastningsindex. En aktör med en långsiktig investeringsfilosofi måste dock utvärderas ur ett långsiktigt 
perspektiv. För längre tidsperioder har Industrivärdenaktien givit en konkurrenskraftig totalavkastning till sina 
aktieägare – ett bra kvitto på vår strategi.

Vi har liksom tidigare år i egenskap av aktiv ägare sökt bidra till att våra innehavsbolag utvecklas väl. Det är 
en uppgift som kräver ett långsiktigt och konsekvent arbetssätt. Det är därför jag med tillfredställelse kan no-
tera att flera av våra innehavsbolag stärkt sina positioner ytterligare. Handelsbankens fokus på den traditionella 
kontorsrörelsen och SSABs kapacitetsstrategiska förvärv av IPSCO är bra exempel på detta.

Under 2008 fortsatte vi öka vår ägarposition i Volvo – en investering som vi bedömer har stor potential mot 
bakgrund av ökade globala transportbehov, omfattande infrastrukturutveckling i stora tillväxtländer samt ökade 
miljöhänsyn.

Vårt riktmärke är att vår skuldsättningsgrad långsiktigt inte ska överstiga 20 procent. I en extrem situation av 
det slag som vi nu genomlever, med kraftigt minskade börsvärden, är skuldsättningsgraden högre än det lång-
siktiga riktmärket. Våra kreditavtal är inte kopplade till skuldsättningsgraden. 

Industrivärden har en helt transparent balansräkning med en marknadsvärderad tillgångsmassa bestående 
av noterade likvida aktier. Vi har inga dolda ansvarsförbindelser eller finansiella åtaganden med hög risk. Vi har 
också avstått från att göra Private Equityinvesteringar som är svåranalyserade och vanligtvis har en hög belå-
ningsgrad och därmed hög finansiell risk. Med en soliditet på cirka 70 procent, fasta kreditlöften och intäkter 
som överstiger våra kostnader har vi en god grund för vår roll som aktiv långsiktig ägare i innehavsbolagen.

Med den föreslagna utdelningen om 4,50 kronor per aktie fortsätter vi att uppfylla vårt mål att ge en högre 
direktavkastning än genomsnittet för Stockholmsbörsen, samtidigt som detta är den lägsta nivån för att inte 
behöva betala någon bolagsskatt.
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  Industrivärdens värdeutveckling

Industrivärden är idag den största nordiska aktören inom sitt område - aktiv ägare i nordiska börsbolag - 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 tid inneburit 
att Industrivärdenaktien långsiktigt varit en bra investering med en högre avkastning än avkastningsindex.

Aktieportföljens totalavkastning under 2008 var -45 procent vilket var 6 procentenheter sämre än avkast-
ningsindex. Av de större innehaven hade Ericsson, Skanska och Handelsbanken en bättre utveckling än index. 

Under perioden 1 januari - 9 februari 2009 uppgick aktieportföljens totalavkastning till 8 procent vilket var 
4 procentenheter bättre än avkastningsindex. 

Totalavkastningen för innehavsbolagen och Industrivärden

Totalavkastning 2008
Genomsnittlig  

årlig totalavkastning, %

Fem år 
2004-2008

Tio år
1999-2008Mdkr %

Ericsson -1,1 -20 0 -10

Skanska -1,2 -32 10 8

Handelsbanken   -4,6 -34 1 5

Höganäs  -0,2 -40 -10 2

SCA -3,2 -41 -4 5

Indutrade   -0,8 -42 – –

Munters -0,4 -48 -4 8

Sandvik -8,0 -54 4 10

Volvo -3,4 -57 6 7

SSAB -5,4 -60 16 16

Hemtex -0,2 -77 - -

Totalt -28,5 -45

Index (SIXRX) -39 5 3

Industrivärden A -47 3 5

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

  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 ökade med 23 procent till 19,2 Mdkr medan provisionsnettot minskade med 
12 procent till 6,8 Mdkr. Nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde ökade med 4 procent 
till 3,2 Mdkr. Kreditförlusterna uppgick till 1,6 Mdkr och primärkapital-relationen (Basel II) var 10,5 procent. 
Under fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet inklusive reavinster med 39 procent och under året var ökningen 
4 procent till 15,3 Mdkr. Handelsbanken öppnade 28 nya kontor utanför Sverige varav ytterligare 14 tillkom 
genom förvärv av Lokalbanken i Danmark. Räntenettot för kontorsrörelsen utanför Sverige ökade med 33 pro-
cent. Banken uppvisar god likviditet och kan vid behov, med kort varsel, frigöra betydande likvida medel. Ut-
delningen föreslås till 7,00 (8,50) kronor per aktie.
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Sandvik Faktureringen ökade med 7 procent men resultatet efter finansiella poster minskade med 19 procent 
till 10,6 Mdkr, främst till följd av sämre resultat inom Materials Technology och kostnader för produktionsan-
passningar på grund av lägre volymer under fjärde kvartalet. Resultatet minskade något inom Tooling och var 
oförändrat inom Mining and Construction. Orderingången som var i nivå med föregående år minskade kraftigt 
under fjärde kvartalet till följd av den globala konjunkturförsvagningen. Kassaflödet från den löpande verksam-
heten stärktes med 77 procent till 9,7 Mdkr. Styrelsen föreslår en utdelning med 3,15 (4,00) kronor per aktie.

SSAB Försäljningen ökade med 34 procent till 54,3 Mdkr. Resultatet efter finansiella poster 2008 ökade med 29 
procent till 9,0 Mdkr varav verksamheten i Nordamerika bidrog med 3,0 Mdkr. Helårsresultatet var det högsta 
någonsin. Mot bakgrund av den snabba inbromsningen i efterfrågan på stålmarknaden under fjärde kvartalet  
har beslut fattats om ett besparingsprogram med en årlig besparing om 1 Mdkr i från 2010. Rörelsens kassaflöde 
stärktes med 51 procent till 5,4 Mdkr. Under 2008 ökade andelen levererade nischprodukter ytterligare till 33 
procent av de totala leveranserna. Nischstrategin i kombination med vidtagna anpassningsåtgärder positionerar 
bolaget väl för det förändrade marknadsläget. Utdelningen föreslås uppgå till 4,00 (5,00) kronor per aktie.

SCA Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 110,4 Mdkr, varav halva ökningen var volymtillväxt. Resultatet 
efter finansiella poster minskade med 24 procent till 6,2 Mdkr. Hygienverksamheten visar god tillväxt och står 
emot konjunkturförsämringen väl. Såväl omsättning som rörelseresultat förbättrades kraftigt inom Mjukpapper 
och utvecklingen inom Personliga hygienprodukter är fortsatt god. Försämrad efterfrågan inom Förpackningar 
möts med ökad effektivitet och minskad produktion. Skogsindustriverksamheten visade ett sämre resultat för 
helåret 2008 men förbättrade resultatet något under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår en utdelning med 3,50 
(4,40) kronor per aktie.

Ericsson Nettoomsättningen 2008 ökade 11 procent med fortsatt god efterfrågan på hela produktportföljen i 
alla regioner. Fjärde kvartalet visade den starkaste försäljningstillväxten under året. Resultatet efter finansiella 
poster 2008 minskade med 19 procent till 24,8 Mdkr (exkl. omstruktureringskostnader om 7,6 Mdkr). För tredje 
kvartalet i följd var resultatutvecklingen positiv och resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet ökade 
med 25 procent. Besparingsprogrammet har utökats och beräknas ge en årlig besparing på 10 Mdkr från 2010. 
Ericsson har en stark finansiell ställning och nettokassan ökade under helåret med 11 Mdkr till 35 Mdkr. Ut-
delningen föreslås till 1,85 (2,50) kronor per aktie.

Volvo Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 304 Mdkr. Resultatet efter finansiella poster minskade med 
35 procent till 14,0 Mdkr efter en förlust under fjärde kvartalet om 2,5 Mdkr. Konjunkturnedgången har kraftigt 
påverkat efterfrågan inom Volvos huvudområden Lastbilar och Entreprenadmaskiner varför rörelseresultatet för 
helåret minskade med 29 procent. Genom ett framgångsrikt arbete med att reducera lagren uppnåddes ett posi-
tivt kassaflöde om 1,8 Mdkr under fjärde kvartalet. Kraftfulla åtgärder har vidtagits för att sänka kostnadsnivån. 
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00  (5,50) kronor per aktie.

Skanska Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 144 Mdkr. Inom den största verksamhetsgrenen Bygg-
verksamhet var ökningen 8 procent. Resultatet efter finansiella poster minskade med 22 procent till 4,4 Mdkr, 
främst beroende på projektnedskrivningar och kostnader för verksamhetsanpassning. Rörelseresultaten stärktes 
inom Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Vid utgången av 2008 uppgick upparbetade över-
värden inom projektutvecklingsverksamheterna till cirka 9 Mdkr. Utdelningen föreslås till 5,25 (ordinarie 5,25 
och extra 3,00) kronor per aktie. 

Munters Nettoomsättningen 2008 ökade med 5 procent till 6,6 Mdkr medan resultatet efter finansiella poster 
minskade med 46 procent till 285 Mkr. Kostnader för genomförda effektiviseringsprogram samt andra engångs-
kostnader svarade för huvuddelen av resultatförsämringen. Ingen utdelning föreslås (2,50 kronor per aktie).

Höganäs Nettoomsättningen ökade med 5 procent men resultatet efter finansiella poster minskade med 14 
procent till 483 Mkr. Försäljningsvolymen 2008 minskade med 3 procent till följd av försvagad efterfrågan un-
der fjärde kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes. Utdelningen föreslås till 3,00 (6,25) 
kronor per aktie.
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Aktieportföljen den 9 februari 2009

Innehavsbolag
Andel, 

portfölj
Marknads-

värde, Mdkr Motiv för investering och strategiska händelser
  

P/E-tal*

Sandvik 21% 68   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.  

15

Handelsbanken 20% 73   En decentraliserad kontorsrörelse med lokalt kundansvar ger 
hög kundnöjdhet och möjliggör god lönsamhet. 

  Organisk tillväxt på prioriterade marknader.

9

Ericsson 14% 234  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. 

19**

SCA 13% 48   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. 

11

SSAB 11% 25   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.

9

Volvo 9% 96   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.

>30

Skanska 6% 32   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.

12

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% 3   Marknadsledande inom den växande nischen metallpulver, 
främst för  komponenttillverkning i bilindustrin. 

  Stort fokus på samverkan med kunderna för utveckling av nya 
komponenter. Förvärv av pulververksamhet i USA.

8

Totalt 100% 586

*    Externa konsensusestimat för 2009 enligt Bloomberg den 9 februari 2009.
**  Exklusive omstruktureringskostnader.
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  Aktieaffärer, kort handel och förvaltningskostnad

Under 2008 har omplacering skett i aktieportföljen, bland annat genom förvärv av Volvo A och nettoavyttring av 
Ericsson B, Handelsbanken A, Skanska B, SSAB A och Volvo B. Totalt köptes aktier för 4.644 Mkr och såldes 
för 4.314 Mkr. Aktieportföljens värde sjönk under året från 65.844 Mkr till 34.744 Mkr.

För helåret 2008 visade den korta handeln ett resultat om 68 (142) Mkr. 
Förvaltningskostnaderna uppgick till 81 (86) Mkr.

  Nettoskuld och likviditet

Den räntebärande nettoskulden uppgick till 10.813 Mkr per den 31 december 2008, en minskning med 138 
Mkr under 2008. Nettoskuldsättningsgraden uppgick per 31 december till 31,1 procent. Den 9 februari 2009 
var nettoskuldsättningsgraden 29,1 procent. Genomsnittsräntan som är bunden på knappt 5 år uppgår till 4,7 
procent. I den räntebärande nettoskulden förfaller lån om 2,1 Mdkr 2009 respektive 1,2 Mdkr under 2010. För 
att möta dessa behov finns likvida medel som uppgår till 1,1 Mdkr per den 31 december 2008 samt beviljade 
men outnyttjade kreditramar i bank om 3,4 Mdkr.

  Substansvärdet 

Per den 31 december 2008 uppgick substansvärdet till 23,9 miljarder kronor, en minskning med 30,9 miljarder 
kronor under 2008. Aktieportföljens värde sjönk med 47 procent medan den räntebärande nettoskulden minskade 
med 0,2 miljarder kronor. Substansvärdet minskade under 2008 med 80 kronor per aktie till 62 kronor per aktie, 
vilket motsvarade en minskning med 56 procent. Den 9 februari 2009 uppgick substansvärdet till 26,5 miljarder 
kronor eller 69 kronor per aktie, en ökning sedan årets början med 11 procent. Substansvärdet med återlagd ut-
delning sjönk med 55 procent under 2008. Substansvärderabatten minskade under samma period varför Indu-
strivärdenaktien, som föll med 47 procent inklusive återlagd utdelning, utvecklades bättre än substansvärdet. 

Mdkr 9 feb 2009 31 dec 2008 31 dec 2007 31 dec 2006

Aktieportföljen   37,4 34,7 65,8 63,3

Räntebärande nettoskuld -10,9 -10,8 -11,0 -4,5

Substansvärde
Substansvärde per aktie (Kr)

26,5  
69

23,9
62

54,8
142

58,8
151

Skuldsättningsgrad 29,1%  31,1% 16,6% 7,2%
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  Övrig information

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 (5,00) kronor per aktie med avstämningsdag den 13 maj 2009. Totalt 
åtgår 1.738 Mkr för utdelning.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU och 
Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2.1, Redovisning för juri-
diska 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 31 december 2008 skulle ha påverkat dess marknadsvärde med cirka +/- 350 Mkr.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan Industrivärden och närstående som väsentligen påverkat företagets ställ-
ning och resultat för helåret 2008, förutom utdelningsintäkt från intressebolagen Indutrade, SCA, Skanska och 
SSAB.

Utökad ledningsgrupp

Industrivärdens ekonomi- och finansansvarige (CFO), Martin Hamner, har utsetts till medlem av bolagets led-
ningsgrupp. Hamner som är född 1964 och utbildad civilekonom har varit anställd sedan 2008. Dessförinnan 
har han arbetat som koncerncontroller på ASSA ABLOY och som auktoriserad revisor inom Pricewaterhouse- 
Coopers.

Stockholm den 12 februari 2009

STYRELSEN 

Valberedningens förslag till styrelse

Årsstämman 2008 uppdrog åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägar-
registrerade aktieägarna i Euroclears utskrift av aktieboken per 29 augusti 2008, som vardera utser en represen-
tant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny 
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. 

I enlighet härmed utsågs följande personer till ledamöter av valberedningen: Tom Hedelius, styrelseordfö-
rande i Industrivärden, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Håkan Sandberg (valbe-
redningens ordförande),  Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa, Ulf Lundahl, 
L E Lundbergföretagen och Anders Nyberg, SCA pensionsstiftelser m fl. 

Valberedningen föreslår årsstämman att till styrelse omväljes Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johns-
son, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Vidare föreslås nyval av Olof 
Faxander som sedan 2006 är VD och koncernchef i SSAB. Faxander är född 1970, utbildad civilingenjör och 
har en fil. kand. i ekonomi. Han har tidigare arbetat i ledande befattningar inom Outokumpu och Avesta Shef-
field/Polarit. Valberedningen föreslår dessutom att Tom Hedelius, på årsstämman, utses till styrelseordförande. 
Aktieägare som tillsammans representerar cirka två tredjedelar av det totala röstetalet i bolaget avser att stödja 
valberedningens förslag.
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Information om Industrivärden  
och innehavsbolagen

www.industrivarden.se
www.handelsbanken.se
www.sandvik.se
www.sca.com
www.ericsson.se
www.ssab.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

Årsredovisning för 2008 publiceras i mitten av mars 
2009 och skickas till de aktieägare som begärt det 
samt finns tillgänglig hos bolaget på Storgatan 10 i 
Stockholm.
Årsstämma 2009 hålls på Grand Hotel i Stockholm  
den 8 maj klockan 10:00.
Delårsrapport januari - mars; den 4 maj
Delårsrapport januari - juni; den 4 augusti
Delårsrapport januari - september; den 2 november

Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutsrapporten för AB Industrivärden (publ) för perioden 1 januari 
2008 till 31 december 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna bokslutsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en 
slutsats om denna bokslutsrapport 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 anled-
ning att anse att bokslutsrapporten inte, i allt väsentligt är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
IAS 34.

Stockholm den 12 februari 2009

PricewaterhouseCoopers AB
Anders Lundin
Auktoriserad revisor
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  Aktieportföljen

9 februari 2009                  Marknadsvärde Andel av 
portföljvär-

det, %
Kapitalandel  
i bolaget, %

Röstandel  
i bolaget, %Antal Mkr Kr/aktie

Sandvik 136.431.200 7.776 20 21 11,5 11,5

Handelsbanken A
Handelsbanken B

64.995.564
118.900

7.602 20 20 10,4 10,6

Ericsson A 74.400.000 5.394 14 14 2,3 13,3

SCA A
SCA B

48.600.000 
22.200.000

4.820 13 13 10,0 29,8

SSAB A
SSAB B

52.789.646
121.794

4.166 11 11 16,3 21,2

Volvo A 70.218.284 3.195 8 9 3,3 8,5

Skanska A
Skanska B

15.010.700 
15.314.800

2.350 6 6 7,2 26,7

Indutrade 14.757.800 1.299 3 4 36,9 36,9

Munters 10.950.000 416 1 1 14,6 14,6

Höganäs B 3.550.000 279 1 1 10,1 8,1

Hemtex 3.700.000 73 0 0 12,6 12,6

Totalt 37.370 97 100

Marknadsvärde avser Industrivärdens andel av innehavsbolagets totala marknadsvärde.      

31 december 2008 och
31 december 2007

31 decemberr 2008
31 december 2007

Marknadsvärde             Marknadsvärde Andel av
portföljvär-

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

Handelsbanken 65.114.464 8.204 21 23 14.159 37

Sandvik 136.431.200 6.685 17 19 15.178 39

SCA 70.800.000 4.738 12 14 8.289 21

Ericsson 74.400.000 4.412 12 13 5.866 15

SSAB 52.911.440 3.597 9 10 9.951 26

Volvo 69.949.995 3.057 8 9 4.916 13

Skanska 30.325.500 2.350 6 7 4.066 11

Indutrade 14.757.800 978 3 3 1.819 5

Munters 10.950.000 420 1 1 840 2

Höganäs 3.550.000 249 1 1 485 1

Hemtex 3.700.000 54 0 0 275 0

Totalt 34.744 90 100 65.844 170

Ericsson genomförde 2008 en aktiesammanläggning 1:5 varigenom varje femtal aktier sammanlades till en aktie.
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  Industrivärdenkoncernen 
 

Mkr
2008

okt–dec
2007

okt–dec
2008

jan–dec
2007

jan–dec

Resultaträkning

Utdelningsintäkter från aktier - - 2.918 2.107

Värdeförändring aktier -9.736 -12.095 -31.505 -3.975

Övriga intäkter och kostnader* -8 -18 -12 55

Rörelseresultat -9.744 -12.113 -28.599 -1.813

Finansiella poster -131 -91 -515 -289

Resultat efter finansiella poster -9.875 -12.204 -29.114 -2.102

Skatt - 167 - 160

Periodens resultat -9.875 -12.037 -29.114 -1.942

Resultat per aktie, kronor -25,56 -31,17 -75,37 -5,03

Balansräkning vid periodens slut

Aktier  34.744 65.844

Övriga anläggningstillgångar  94 90

Summa anläggningstillgångar  34.838 65.934

Kortfristiga aktieplaceringar  15 73

Likvida medel  1.096 257

Övriga omsättningstillgångar  26 29

Summa omsättningstillgångar  1.137 359

Summa tillgångar  35.975 66.293

Eget kapital  23.583 54.837

Långfristiga räntebärande skulder  9.749 9.857

Långfristiga icke räntebärande skulder  15 18

Summa långfristiga skulder  9.764 9.875

Kortfristiga räntebärande skulder  2.229 1.416

Övriga skulder  399 165

Summa kortfristiga skulder  2.628 1.581

Summa eget kapital och skulder  35.975 66.293

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2.401 1.926

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -332 -6.598

Kassaflöde från finansieringsverksamheten**  -1.230 4.191

Periodens kassaflöde  839 -481

Likvida medel vid periodens slut  1.096 257

*   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-dec
2007

jan-dec

Förändringar i eget kapital

Ingående eget kapital enligt balansräkning 54.837 58.491

Förändring av säkringsreserv -209 8

Omräkningsdifferenser - 18

Årets resultat -29.114 -1.942

Utdelning -1.931 -1.738

Utgående eget kapital enligt balansräkning 23.583 54.837

Nyckeltal vid årets slut

Eget kapital per aktie, kronor 61 142

Börskurs per A-aktie, kronor 57 113

Börskurs per C-aktie, kronor 50 105

Antal aktier (tusental) 386.271 386.271

Räntebärande nettoskuld vid årets slut

Likvida medel 1.096 257

Räntebärande fordringar 69 65

Långfristiga räntebärande skulder 9.749 9.857

Kortfristiga räntebärande skulder 2.229 1.416

Räntebärande nettoskuld 10.813 10.951

  Industrivärden moderbolaget

Mkr
2008

jan-dec
2007

jan-dec

Resultaträkning

Rörelseresultat -15.713 -1.272

Resultat efter finansiella poster -16.223 -1.548

Årets resultat -16.223 -1.383

Balansräkning vid årets slut

Anläggningstillgångar 33.128 51.576

Omsättningstillgångar 1.178 341

Summa tillgångar 34.306 51.917

Eget kapital 21.720 40.083

Långfristiga skulder 8.746 9.856

Kortfristiga skulder 3.840 1.978

Summa eget kapital och skulder 34.306 51.917
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