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Delårsrapport 
1 januari – 31 mars 2008

 Värdeutveckling

   Den 30 april 2008 var substansvärdet 127 Kr per aktie, en minskning med 
11% sedan årsskiftet. Den 31 mars 2008 var substansvärdet 125 Kr per aktie.

   Totalavkastningen för A-aktien var -4% under årets fyra första månader.

   Koncernens resultat för första kvartalet 2008 uppgick till -6.464 Mkr  
(-16,73 Kr/aktie) jämfört med 6.653 Mkr under 2007 (17,22 Kr/aktie).

Väsentliga händelser i innehavsbolagen

   SSAB avyttrade IPSCOs rörverksamhet för 4 miljarder USD vilket stärker 
fokus på kärnverksamheten och minskar den finansiella risken.

  Ökat fokus på organisk tillväxt av Handelsbankens kärnaffär, en        
     decentraliserad kontorsrörelse, såväl inom som utanför Sverige.

Långsiktig avkastning

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

Industrivärden i sammandrag 30 april 2008 31 mars 2008 31 dec 2007

Aktieportföljens värde, Mdkr 59,3 59,3 65,8

-totalavkastning, % -6 -10 -2

Belåning, nettoskuld, Mdkr 10,2 10,9 11,0

-skuldsättningsgrad, % 17,2 18,3 16,6

-genomsnittlig ränta, % 4,6 4,6 4,6

Substansvärde, Mdkr 49,1 48,4 54,8

Substansvärde, Kr per aktie 127 125 142

-utveckling med återlagd utdelning, % -7 -12 -3

Förvaltningskostnad, % 0,14 0,14 0,13

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

Totalavkastning A-aktien, % -4 -8 -14

uLångsiktig industriell utvecklare av nordiska börsbolag

Industrivärden är ett av Nordens ledande 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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Fortsatt osäkert börsklimat

  Vd:s kommentar   

Oron och turbulensen på den internationella kreditmarknaden förvärrades under inledningen av 2008. Det 
återstår att se om den amerikanska centralbanken, FEDs räddningsaktion avseende investmentbanken Bear 
Sterns var vändpunkten i denna turbulens. USAs reala ekonomi uppvisar nu tecken på att sakta in högst vä-
sentligt. Även om det finns tecken på avmattning i andra länder så är utvecklingen i övriga världen än så länge 
förvånansvärt god. Särskilt med hänsyn till de förväntade negativa effekterna av kreditoron som bör leda till 
kreditåtstramningar, effekterna av en svag amerikansk ekonomisk utveckling, med minskad konsumtion samt 
en allt svagare dollar. En ytterligare orosfaktor är de snabbt stigande mat-, energi- och råvarupriserna som ökar 
inflationstrycket i ekonomin.

Det allmänna ekonomiska läget är med andra ord ytterst svårbedömt vilket visar sig i börsens negativa ut-
veckling och den fortsatta stora riskaversionen.  Jag kan dock konstatera att våra innehavsbolag över lag redovi-
sat tillfredsställande tremånadersresultat för 2008 med i många fall fortsatt god tillväxt. En tillväxt som fram-
förallt kommer från Kina, övriga Sydostasien, Indien, Sydamerika och Östeuropa. Flertalet av våra bolag är väl 
positionerade för att möta denna efterfrågesituation.

Genom SSABs förvärv av den amerikanska stål- och rörtillverkaren IPSCO har bolaget skapat en utökad 
produktionsbas för att behålla sin ledande ställning inom kärnområdet kylda och höghållfasta stål. I linje med 
denna nischstrategi är det logiskt att man nu avtalat om försäljning av IPSCOs rördivision vilket stärker SSABs 
fokus på kärnverksamheten och minskar den finansiella risken. Vidare har SSAB minskat sin skuldbörda or-
dentligt.

Efter försäljningen av SPP kan Handelsbanken koncentrera sig på sin kärnaffär. Med en enighet i styrelsen 
och bankledningen om bankens strategi skapas goda förutsättningar för att stärka lönsamhets- och vinsttill-
växten.

Resultatet av vår korta handel var 22 Mkr det första kvartalet, vilket täckte våra förvaltningskostnader – ett 
gott resultat med hänsyn till den turbulenta marknadssituationen.

Under årets fyra första månader har Industrivärdenaktien trots fallande börsvärden givit en totalavkastning 
som varit 2 procentenheter högre än genomsnittet för börsen.

Vi har idag en portfölj med huvudsakligen globalt verksamma kvalitetsbolag där flertalet är ledande inom 
sina respektive branscher. Jag känner att det finns goda förutsättningar, att genom aktivt ägande, vara med och 
utveckla dessa bolag ytterligare. Vi ska därmed kunna leverera en fortsatt konkurrenskraftig avkastning.
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   Industrivärdens värdeutveckling

Renodlingen av Industrivärdens verksamhet till  aktiv ägare i nordiska börsbolag fullföljdes under 2007. Bolaget 
är idag den ledande nordiska aktören inom sin nisch med målet att skapa värdetillväxt genom långsiktigt och 
strukturerat ägararbete i ett fåtal noterade bolag. Industrivärdens affärsmodell karaktäriseras av full transparens, 
värdeskapande aktivt ägande med ett utpräglat fokus på innehavsbolagens utveckling samt låga förvaltnings-
kostnader. Det aktiva ägandet har långsiktigt inneburit att Industrivärdenaktien varit en bra investering med en 
högre avkastning än avkastningsindex.

Aktieportföljen minskade i värde med 10 procent under första kvartalet vilket var något bättre än avkast-
ningsindex som minskade med 11 procent. Av de större innehaven har SSAB och Skanska klarat sig bäst med 
små värdenedgångar medan Ericsson, Handelsbanken och Volvo har haft en svag kursutveckling. Innehavsbola-
gen Indutrade och Höganäs  hade en positiv värdeutveckling. Substansvärdet sjönk med 12 procent under första 
kvartalet. Substansvärderabatten minskade under samma period varför Industrivärdenaktien, som sjönk med 10 
procent, utvecklades bättre än substansvärdet. 

Under de första fyra månaderna uppgick aktieportföljens totalavkastning till -6 procent vilket var lika med 
index. Ericsson, SSAB och Volvo uppvisade positiv kursutveckling efter lämnade delårsrapporter.

Totalavkastningen för innehavsbolagen och Industrivärden
 

Totalavkastning, %

Genomsnittlig  
årlig totalavkastning, %

Fem år
mars 2003 – mars 2008

Tio år
mars 1998 – mars 2008Jan-mars 2008 Jan-april 2008

Indutrade 16 21 – –

Höganäs 3 3 3 0

Skanska -2 -13 31 10

SSAB -2 17 47   20

Sandvik -7 -13 28 13

SCA -8 -10 8 8

Hemtex -9 -13 –   –

Munters -11 -16 6 13

Handelsbanken -16 -13 12   7

Volvo -18 -11 32 10

Ericsson -22 4 13 -9

Totalt -10 -6

Index (SIXRX) -11 -6 22 7

Industrivärden A              -8 -4 21 9

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. 

Sandvik Resultatet efter finansiella poster minskade för första kvartalet med 19 procent till 2,7 Mdkr, främst 
till följd av svängningar i nickelpriset. Efterfrågan på Sandviks produkter är fortsatt hög och den underliggande 
lönsamheten utvecklades positivt.

Handelsbanken Efter försäljningen av försäkringsrörelsen SPP fortsätter arbetet med att fokusera på orga-
nisk tillväxt av Handelsbankens kärnaffär – en decentraliserad kontorsrörelse. Tillväxten sker såväl nationellt 
som internationellt varvid expansionen utanför Sverige står för en ökande andel av bankens tillväxt och resultat. 
Planen är att öppna 35-45 nya kontor utanför Sverige under 2008. Under första kvartalet avslutades handeln 
för egen räkning i ränte- och valutainstrument i New York med syftet att minska volatiliteten i bankens resultat. 
Rörelseresultatet för första kvartalet 2008 minskade med 21 procent till 2,9 Mdkr. Räntenettot ökade med 17 
procent till 4,4 Mdkr. Vid årsstämman valdes Hans Larsson till ordförande.

SSAB Under första kvartalet ingick SSAB avtal om avyttring av sin nordamerikanska rörverksamhet till ryska 
Evraz för 4,0 miljarder USD kontant.  SSAB behåller IPSCOs stålverksamhet vilken bidrar med ökad pro-
duktionskapacitet inom nischområdet höghållfasta stål. Försäljningen innebär en ökad finansiell flexibilitet att 
fortsätta växa inom sina nischområden och expandera på nya marknader. Bolaget har även beslutat att investera 
150-200 miljoner USD i en avancerad härdlinje för kyld grovplåt i USA som ett led i strategin att vara den 
globala ledaren inom höghållfast stål. Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet 2008 ökade med 11 
procent till 2,4 Mdkr.

SCA En ny organisation har införts inom SCA. Starkt fokus sätts på tillväxt inom hygienområdet – mjukpapper 
och personliga hygienprodukter. En ny global kategoriorganisation skapas inom hygienverksamheten. Förpack-
ningar och skogsindustridelen ska prioritera förbättringar av kassaflöde och lönsamhet. Resultatet efter finan-
siella poster för första kvartalet 2008 ökade med 4 procent till 1,9 Mdkr.

Ericsson Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet 2008 minskade med drygt 50 procent till 3,7 
Mdkr men den organiska tillväxten var god. Bolagets ledande position, bland annat inom mobilt bredband, ska-
par förutsättningar för framtida resultatförbättring.  

Volvo Under första kvartalet 2008 ökade resultatet efter finansiella poster med 14 procent till 6,1 Mdkr tack 
vare stark tillväxt med bra lönsamhet. Ökad närvaro på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Asien uppvägde 
den svagare utvecklingen  i Nordamerika.

Skanska Johan Karlström har tillträtt som ny VD och koncernchef för Skanska. Karlström har suttit i kon-
cernledningen sedan 2001. Preliminärt rörelseresultat för första kvartalet 2008 ökade med 39 procent till 1,1 
Mdkr. Delårsrapport för första kvartalet 2008 publiceras den 7 maj.

Indutrade Under första kvartalet 2008 ökade resultatet efter finansiella poster med 22 procent till 109 Mkr  
och orderingången var fortsatt stark. Fem företagsförvärv genomfördes. 

Munters Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet 2008 minskade med 25 procent till 91 Mkr men 
nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1,5 Mdkr. Ett effektiviseringsprogram genomförs. 

Höganäs Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet 2008 ökade med 11 procent till 191 Mkr med 
god volymtillväxt.

Valberedningsarbete Industrivärdens deltagande i valberedningsarbetet är en viktig del i strävan att vara 
en långsiktig ansvarstagande ägare. Arbetet utgår från en vilja att löpande ha en god förståelse för styrelsearbetets 
utformning och att i förslagen beakta behovet av såväl kontinuitet som av förnyelse. Industrivärden har deltagit i 
samtliga innehavsbolags valberedningar. Nyval av en eller flera ledamöter har skett i åtta av totalt tio innehavsbo-
lag. 

Kapitalstruktur Formerna för anpassning av kapitalstrukturen är såväl bolags- som omvärldsberoende. Under 
året har fokus legat på extrautdelningar snarare än inlösenprogram. Beräknade utdelningar inklusive aktiein-
lösen från innehavsbolagen uppgår till 2.960 (2.678) Mkr eller 5,0 procent i direktavkastning i förhållande till 
aktieportföljens börsvärde per den 31 mars. Utdelningen från Handelsbanken uppgick till 923 Mkr varav 342 
Mkr utgjorde extrautdelning.
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Aktieportföljen den 30 april 2008

Innehavsbolag
Andel, 

portfölj
Marknads-

värde, Mdkr Motiv för investering och strategiska händelser
  

P/E-tal*

Sandvik 21% 12,6 •  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.

12

Handelsbanken 19% 11,4 •  En decentraliserad kontorsrörelse med lokalt kundansvar ger 
hög kundnöjdhet och möjliggör god lönsamhet. 

•  Försäljning av SPP. Organisk tillväxt på prioriterade marknader.  

10

SSAB 19% 11,3 •  Världsledande position inom nischområdet kylda stål samt 
avancerad höghållfast tunnplåt skapar solid bas för tillväxt och 
hög lönsamhet.

•  Förvärvet av IPSCOs nordamerikanska stålverk stärker postitio-
nen som ledande aktör inom nischen och möjliggör fortsatt 
expansion.

10

SCA 12% 7,2 •  Det ledande europeiska bolaget inom hygienprodukter, med 
snabbväxande nischprodukter, samt inom förpackningar.

•  Fokus på lönsam tillväxt med starka varumärken inom hygien-
området samt förbättrad lönsamhet inom förpackningar. Ny 
företagsledning.

11

Ericsson 10% 5,8 • 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.

17

Volvo 7% 4,3 •  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.  
Produktionsinvesteringar för ökad kapacitet.

10

Skanska 6% 3,2 •  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.

10

Indutrade 4% 2,1 •  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.

12

Munters 1% 0,7 •  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.

15

Höganäs 1% 0,5 •  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.  

10

Hemtex 0% 0,2 •  Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextilier.

•  Fortsatt geografisk tillväxt och intensifierat varumärkesarbete 
skapar stordriftsfördelar i inköpen.

14

Totalt 100% 59,3 Aktieportföljen

*Externa konsensusestimat för 2008 enligt Bloombergs den 30 april 2008.
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  Aktieaffärer, kort handel och förvaltningskostnad

Under första kvartalet 2008 har en begränsad omplacering skett i aktieportföljen genom avyttring av Ericsson 
B och Skanska B samt förvärv av Volvo A-aktier. Totalt köptes aktier för 601 Mkr och såldes för 558 Mkr. Ak-
tieportföljens värde minskade från 65.844 Mkr till 59.270 Mkr under kvartalet.

Den korta handeln för kvartalet visade ett resultat om 22 (93) Mkr. Vinsten täckte förvaltningskostnaderna 
som uppgick till 22 (22) Mkr.

  Nettoskuld och likviditet

Den räntebärande nettoskulden uppgick till 10.841 Mkr per den 31 mars, en minskning med 110 Mkr under 
2008. Nettoskuldsättningsgraden uppgick per 31 mars till 18,3 procent. Den 30 april var nettoskuldsättnings-
graden 17,2 procent. Genomsnittsräntan som är bunden på knappt 5 år uppgår till 4,6 procent vilket kan ställas i 
relation till direktavkastningen på aktieportföljen som beräknas uppgå till 5,0 procent. Outnyttjade kreditramar 
i bank för långfristiga lån uppgår till 3,9 miljarder. Erhållna utdelningar beräknas för 2008 ge ett likviditets- 
överskott om cirka 500 mkr efter avdrag för lämnad utdelning samt ränte- och förvaltningskostnader.

  Substansvärdet 

Per den 31 mars 2008 uppgick substansvärdet till 48,4 miljarder kronor, en minskning med 6,4 miljarder kronor 
under året. Aktieportföljens värde minskade med 10 procent medan nettoskulden var i stort sett oförändrad. 
Substansvärdet minskade under kvartalet med 17 kronor per aktie till 125 kronor per aktie, vilket motsvarade 
en minskning med 12 procent. Den 30 april 2008 uppgick substansvärdet till 49,1 miljarder kronor eller 127 
kronor per aktie, en minskning under de fyra första månaderna med 11 procent.

Mdkr 30 april 2008 31 mars 2008 31 dec 2007 31 dec 2006

Aktieportföljen    59,3 59,3 65,8 63,3

Nettoskuld -10,2  -10,9 -11,0 -4,8

Substansvärde 49,1  48,4 54,8 58,5

Skuldsättningsgrad 17,2%  18,3% 16,6% 7,2%

Den senaste tioårsperioden har substansvärdets genomsnittliga ökning varit 3 procent per år. Då lämnade utdel-
ningar återinvesterats var ökningen 10 procent per år jämfört med 7 procent per år för avkastningsindex.
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Utdelning

Årsstämman den 15 april beslutade om en utdelning om 5,00 (4,50) kronor per aktie. Totalt åtgick 1.931 Mkr 
för utdelning som betalades den 23 april. 

Köpoptionsprogram

Årsstämman beslutade vidare om att genomföra ett femårigt köpoptionsprogram som riktar sig till koncernens 
drygt 20 anställda på marknadsmässiga villkor. 

Övriga beslut vid årsstämman

Till styrelseledamöter omvaldes Boel Flodgren,  Tom Hedelius, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker 
Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Lars O Grönstedt hade avböjt omval. Till styrelsens ordfö-
rande omvaldes Tom Hedelius. Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Sverker Martin-Löf till vice ordfö-
rande.

Stämman beslutade ge styrelsens ordförande i uppdrag att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största 
ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s 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. Sammansättningen av valberedningen skall tillkän-
nages senast sex månader före årsstämman 2009.

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 värdeminsk-
ning på grund av aktiekursförändringar. En förändring om en procent på kurserna för innehaven i aktieportföl-
jen per den 31 mars 2008 skulle ha påverkat dess marknadsvärde med cirka +/- 600 Mkr.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan Industrivärden och närstående som väsentligen påverkat företagets ställ-
ning och resultat för första kvartalet, förutom utdelningsintäkt från intressebolaget SSAB.

Framtida utveckling

Genom aktivt ägande i internationellt verksamma kvalitetsbolag där flertalet är ledande inom sina respektive 
branscher känner jag att det finns goda förutsättningar att skapa värden och fortsatt konkurrenskraftig avkast-
ning till våra aktieägare.

Stockholm den 5 maj 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 31 mars  2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och pre-
sentera 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 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig gransk-
ning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och re-
dovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En över-
siktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder 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 re-
vision 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 an-
ledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
IAS 34.

Stockholm den 5 maj 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

Kontaktinformation

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

Industrivärdens fullständiga kontaktuppgifter fram-
går av sidan 12.

Kommande informationstillfällen 2008

Delårsrapport januari-juni lämnas den 4 augusti.
Delårsrapport januari-september lämnas den  
31 oktober.
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  Aktieportföljen

30 april 2008                  Marknadsvärde Andel av 
portföljvär-

det, %
Kapitalandel  
i bolaget, %

Röstandel  
i bolaget, %Antal Mkr Kr/aktie

Sandvik 136.431.200 12.586 33 21 11,5 11,5

Handelsbanken A
Handelsbanken B

68.285.000 
118.900

11.389 30 19 11,0 11,1

SSAB A
SSAB B

56.265.243 
121.794

11.275 29 19 17,4 22,6

SCA A
SCA B

48.600.000 
22.200.000

7.199 19 12 10,0 29,5

Ericsson A
Ericsson B

372.000.000 
7.055.000

5.799 15 10 2,3 13,4

Volvo A 47.909.950 4.324 11 7 2,2 5,8

Skanska A
Skanska B

15.010.700 
17.314.800

3.208 8 6 7,6 27,0

Indutrade 14.757.800 2.118 5 4 36,9 36,9

Munters 10.950.000 679 2 1 14,6 14,6

Höganäs B 3.550.000 479 1 1 10,1 8,1

Hemtex 3.700.000 240 1 0 12,6 12,6

Totalt 59.296 154 100
Marknadsvärde avser Industrivärdens andel av innehavsbolagets totala marknadsvärde.      

31 mars 2008 och
31 december 2007

31 mar 2008 31 dec 2007
Marknadsvärde       Marknadsvärde Andel av

portföljvär-
det, % AntalMkr Kr/aktie Mkr Kr/aktie

Sandvik 14.087 37 24 136.431.200 15.178 39

Handelsbanken 11.834 31 20 68.403.900 14.159 37

SSAB 9.442 24 16 56.552.037 9.951 26

SCA 7.688 20 13 70.800.000 8.289 21

Ericsson 4.556 12 8 380.205.000 5.866 15

Volvo 4.199 11 7 47.441.850 4.916 13

Skanska 3.847 10 6 32.325.500 4.066 11

Indutrade 2.118 5 4 14.757.800 1.819 5

Munters 750 2 1 10.950.000 840 2

Höganäs 501 1 1 3.550.000 485 1

Hemtex 248 1 0 3.700.000 275 0

59.270 154 100 65.844 170
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  Industrivärdenkoncernen 
 

Mkr
2008

jan-mar
2007

jan-mar
2007

jan-dec

Resultaträkning

Utdelningsintäkter från aktier 283 0 2.107

Värdeförändring aktier -6.621 6.629 -3.975

Övriga intäkter och kostnader* 4 71 55

Rörelseresultat -6.334 6.700 -1.813

Finansiella poster -130 -43 -289

Resultat efter finansiella poster -6.464 6.657 -2.102

Skatt – -4 160

Periodens resultat -6.464 6.653 -1.942

Resultat per aktie, kronor -16,73 17,22 -5,03

Balansräkning

Aktier 59.270 70.170 65.844

Övriga anläggningstillgångar 96 152 90

Summa anläggningstillgångar 59.366 70.322 65.934

Kortfristiga aktieplaceringar 115 138 73

Likvida medel 5 835 257

Övriga omsättningstillgångar 317 52 29

Summa omsättningstillgångar 437 1.025 359

Summa tillgångar 59.803 71.347 66.293

Eget kapital 48.368 63.406 54.837

Långfristiga räntebärande skulder 9.860 2.781 9.857

Långfristiga icke räntebärande skulder 17 31 18

Summa långfristiga skulder 9.877 2.812 9.875

Kortfristiga räntebärande skulder 1.338 2.959 1.416

Övriga skulder 220 2.170 165

Summa kortfristiga skulder 1.558 5.129 1.581

Summa eget kapital och skulder 59.803 71.347 66.293

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten -127 4 1.926

Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 -298 -6.598

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -79 391 4.191

Periodens kassaflöde -252 97 -481

Likvida medel vid periodens slut 5 835 257

*Inklusive kort handel och förvaltningskostnader.
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Mkr
2008

jan-mar
2007

jan-mar
2007

jan-dec

Förändringar i eget kapital

Ingående eget kapital enligt balansräkning 54.837 58.491 58.491

Förändring av säkringsreserv -5 – 8

Omräkningsdifferenser – – 18

Periodens resultat -6.464 6.653 -1.942

Utdelning – -1.738 -1.738

Utgående eget kapital enligt balansräkning 48.368 63.406 54.837

Nyckeltal

Eget kapital per aktie, kronor 125 164 142

Börskurs per A-aktie, kronor 105 145 113

Börskurs per C-aktie, kronor 98 138 105

Antal aktier 386.271.224 386.271.224 386.271.224

Räntebärande nettoskuld

Likvida medel 5 835 257

Räntebärande fordringar 69 77 65

Upplupna utdelningsintäkter 283 – –

Långfristiga räntebärande skulder 9.860 2.781 9.857

Kortfristiga räntebärande skulder 1.338 2.959 1.416

Räntebärande nettoskuld 10.841 4.828 10.951

  Industrivärden moderbolaget 

 

Mkr
2008

jan-mar
2007

jan-mar
2007

jan-dec

Resultaträkning

Rörelseresultat -5.033 3.431 -1.272

Resultat efter finansiella poster -5.162 3.387 -1.548

Periodens resultat -5.162 3.387 -1.383

Balansräkning

Anläggningstillgångar 45.912 52.008 51.576

Omsättningstillgångar 558 961 341

Summa tillgångar 46.470 52.969 51.917

Eget kapital 34.917 44.846 40.083

Långfristiga skulder 9.858 2.780 9.856

Kortfristiga skulder 1.695 5.343 1.978

Summa eget kapital och skulder 46.470 52.969 51.917



 
Industrivärden    12    Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

 
AB Industrivärden (publ) | Org nr 556043-4200 | Box 5403 | 114 84 Stockholm | Telefon 08-666 64 00 | info@industrivarden.se

www.industrivarden.se

Långsiktig industriell  
utvecklare av 

nordiska börsbolag


