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Bokslutsrapport 2009
Värdeutveckling och utdelningsförslag

   Den 31 december 2009 var substansvärdet 111 Kr per aktie, en ökning med 
87% inklusive återinvesterad utdelning under 2009.  
Den 9 februari 2010 var substansvärdet 108 Kr per aktie, en minskning under 2010 
med 2%.

   Aktieportföljens värde ökade med 19,3 Mdkr till 53,5 Mdkr, eller med 56%                            
under 2009. Stockholmsbörsen steg med 47%.

   Totalavkastningen under 2009 var 64% för A-aktien jämfört med 53% för 
avkastningsindex.

   Resultatet per aktie för 2009 uppgick till 53,51 Kr/aktie (-75,37).

   I januari 2010 emitterades ett femårigt konvertibellån om 500 MEUR för god-
kännande vid extra bolagsstämma den 12 februari 2010.

  Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (4,50) Kr per aktie.

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

Nuläget
”Det finns anledning att se tiden an med tillförsikt nu när den globala ekonomin normaliseras och åter börjar uppvisa 
tillväxt. Med våra kvalitetsinnehav, en stark affärsmodell och en god finansiell bas står Industrivärden väl positionerat 
att fortsätta ge långsiktigt konkurrenskraftigt aktieägarvärde.”, säger VD Anders Nyrén i en kommentar.

Industrivärden i sammandrag 31 dec 2009 31 dec 2008

Aktieportföljens värde, Mdkr 53,5 34,7

-totalavkastning, % 63 -45

Belåning, räntebärande nettoskuld, Mdkr 10,8 10,8

-skuldsättningsgrad, % 20,1 31,1

-genomsnittlig ränta, % 4,4 4,7

Soliditet, % 79 66

Substansvärde, Mdkr 42,8 23,9

Substansvärde, Kr per aktie 111 62

-utveckling med återlagd utdelning, % 87 -55

Förvaltningskostnad, % 0,16 0,23

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

Totalavkastning A-aktien, % 64 -47

Totalavkastning C-aktien, % 76 -50

Avkastningsindex (SIXRX) 53 -39

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.



 
Industrivärden    2    Bokslutsrapport 2009

  VD:s kommentar   

Det gångna året karaktäriserades av en gradvis stabilisering och en efterföljande återhämtning av den globala 
ekonomin. Världen lyckades undvika en svår depression men fick istället uppleva ett av de kraftigaste konjuk-
turfallen i modern tid, följt av en djup recession. Den snabba återhämtningen är tveklöst ett resultat av ett unikt, 
samordnat agerande av G20 ländernas regeringar och centralbanker. ”Första hjälpen” har bestått av kraftfulla 
stimulansåtgärder och omfattande monetära lättnader i form av räntesänkningar och en likvidisering av banksys-
temen. I takt med att stimulansåtgärderna haft effekt har IMF och andra konjunkturbedömare under det gångna 
året successivt justerat upp tillväxtförväntningarna. Nu förväntas åter global tillväxt under 2010. Stora delar av 
det internationella finanssystemet är dock fortfarande svagt kapitaliserat och det råder stora obalanser mellan 
viktiga länders ekonomier. Vidare leder de tillväxtfrämjande åtgärderna också till en ökad risk för överhettade 
tillgångspriser. Den förda politiken har varit framgångsrik men nu gäller det att på ett förnuftigt sätt avveckla 
stödåtgärderna vid rätt tidpunkt och under ordnade former. 

Efter en minskning av vårt substansvärde under 2008, då finanskrisen slog till med full kraft, hade vi en po-
sitiv utveckling under 2009. Under året ökade substansvärdet med 19 Mdkr till 43 Mdkr eller med 87 procent 
inklusive återlagd utdelning jämfört med 53 procent för avkastningsindex. Totalavkastningen var 64 procent 
för A-aktien och 76 procent för C-aktien. Den långsiktiga totalavkastningen är fortsatt god och väl över index.

Åtgärdsprogrammen i innehavsbolagen har präglats av att möta det plötsliga och kraftiga efterfrågebortfall 
som följde av finanskrisen. Stor vikt lades vid att säkra bolagens finansiering till exempel i form av bekräftade kre-
ditramar och företagsobligationer. Parallellt med detta har bolagen genomfört kraftfulla åtgärder för att anpassa 
sina kostnadsstrukturer. En stor del av de genomförda kostnadsanpassningarna har varit av strukturell karaktär. 
Det gör att ökade efterfrågevolymer kommer att resultera i förbättrade marginaler och lönsamhet, allt annat lika.

I januari 2010 emitterade Industrivärden ett femårigt konvertibellån om 500 MEUR som övertecknades 
kraftigt Syftet var att utnyttja ett bra marknadstillfälle och Industrivärdens goda kreditkvalitet för att erhålla 
gynnsam finansiering med möjlighet till en stärkt kapitalbas. Genom emissionen ökar vi vår flexibilitet och 
handlingsberedskap ytterligare att kunna tillvarata intressanta investeringsmöjligheter – allt till gagn för våra 
aktieägare. Konverteringskursen är i nivå med substansvärdet vid emissionstillfället och utspädningen vid full 
konvertering är begränsad. Emissionen skall godkännas av en extra bolagsstämma den 12 februari. Lånet teck-
nades främst av långsiktiga europeiska konvertibelinvesterare. Vår emission har rönt ett stort intresse som en 
alternativ, kostnadseffektiv finansieringskälla. 

Den föreslagna utdelningen om 3,00 (4,50) kronor per aktie innebär en sänkning från föregående år - detta ef-
tersom vi vidareutdelar mottagna utdelningar från innehavsbolagen vilka i år totalt sett är lägre till följd av svagare 
resultat. Förslaget innebär en direktavkastning om cirka 3,4 procent för A-aktien och 3,6 procent för C-aktien.

Det finns anledning att se tiden an med tillförsikt nu när den globala ekonomin normaliseras och åter börjar 
uppvisa tillväxt. Med våra kvalitetsinnehav, en stark affärsmodell och en god finansiell bas står Industrivärden 
väl positionerat att fortsätta ge långsiktigt konkurrenskraftigt aktieägarvärde.
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  Industrivärdens värdeutveckling

Industrivärden är idag en av de ledande nordiska aktörerna inom sitt område - aktiv ägare i nordiska börsbolag 
- med målet att skapa värdetillväxt genom aktivt och strukturerat ägararbete i en transparent portfölj. 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 var 63 procent under 2009 vilket var 10 procentenheter bättre än avkast-
ningsindex. 

Totalavkastningen för innehavsbolagen och Industrivärden

Totalavkastning  
2009, %

Genomsnittlig  
årlig totalavkastning, %

Mdkr %
Fem år 

2005-2009
Tio år

2000-2009

Höganäs  0,1 142 4 3

Indutrade  1,1 116 – –

SSAB 3,0 91 25 17

Sandvik 5,5 87 15 9

Handelsbanken   5,4 70 8 11

Skanska 1,5 68 15 10

SCA 2,3 50 4 5

Volvo 1,3 45 10 9

Munters 0,3 21 -4 6

Ericsson 0,6 12 -8 -17

Totalt 21,1 63

Index (SIXRX) 53 10 2

Industrivärden A 64 5 4

Totalavkastning i Mdkr avser periodens värdeförändring inklusive utdelningsintäkter för respektive innehavsbolag. 
Indutrade börsnoterades i oktober 2005.

  Innehavsbolagens utveckling

Sandvik Nettoomsättningen uppgick till 71,9 Mdkr, en minskning med 30 procent räknat i lokal valuta. Årets 
resultat efter finansiella poster uppgick till -3,5 (10,6) Mdkr som en följd av det svaga marknadsläget under 
2009. Orderingången försämrades för samtliga affärsområden men är fortsatt stark inom energisektorn och stora 
delar av den asiatiska marknaden. Återhämtningen under tredje kvartalet fortsatte under det fjärde kvartalet och 
orderingången stärktes sekvensiellt med 15 procent. Arbetet med att minska rörelsekapitalet och kostnadsbasen 
har resulterat i ett starkt operativt kassaflöde. Under det fjärde kvartalet stärktes kassaflödet med 108 procent. 
För helåret uppgick det operativa kassaflödet till 12,3 Mdkr, en ökning med 27 procent. Styrelsen föreslår en 
utdelning om 1,00 (3,15) kronor per aktie.

SCA Under helåret 2009 ökade nettoomsättningen till 110,9 Mdkr och resultatet efter finansiella poster, ex-
klusive strukturkostnader om 1,5 Mdkr, ökade med 28 procent till 8,0 (6,2) Mdkr. Under det fjärde kvartalet 
var motsvarande resultatökning 98 procent. Hygienverksamheten visar god tillväxt med ett kraftigt förbättrat 
rörelseresultat inom Mjukpapper samt en fortsatt god resultatutveckling inom Personliga hygienprodukter och 
Skogsindustriprodukter. Försämrad efterfrågan inom Förpackningar medförde en kraftig resultatförsämring. 
Åtgärdsprogram inom förpackningsverksamheten bidrog till att resultatet för Förpackningar förbättrades under 
andra halvåret. De åtgärder som vidtagits för att stärka kassaflödet har givit resultat. Ett minskat rörelsekapital, 
högre rörelseöverskott och lägre investeringar har bidragit till att stärka det operativa kassaflödet till 11,5 (3,8) 
Mdkr. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,70 (3,50) kronor per aktie.
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Ericsson Nettoomsättningen uppgick till 206,5 Mdkr vilket var i nivå med föregående år. Under andra hälften 
av 2009 påverkades faktureringen inom Networks av något lägre efterfrågan. Trots den lägre volymen ökade 
koncernens rörelsemarginal något. Inom Professional Services är efterfrågeökningen fortsatt stark. Rörelseresul-
tatet exklusive samägda bolag och omstruktureringskostnader ökade med 5 procent till 24,6 Mdkr och rörelse-
marginalen stärktes till 12 (11) procent. Resultatet efter finansiella poster, exklusive omstruktureringskostnader 
om 12,6 Mdkr, uppgick till 18,8 Mdkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,1 Mdkr. Omstrukturerings-
programmet beräknas slutföras i andra kvartalet och ge årliga besparingar om totalt 15-16 miljarder kronor 
från andra halvan av 2010. Ericsson har bibehållit sina marknadsandelar inom alla segment och den finansiella 
ställningen är god. Det operativa kassaflödet stärktes till 28,7 (22,1) Mdkr. Styrelsen föreslår en utdelning om 
2,00 (1,85) kronor per aktie.

SSAB För helåret 2009 minskade försäljningen till 29,8 Mdkr eller med 45 procent. Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till -2,1 (9,0) Mdkr.  Det fjärde kvartalet utvecklades bättre än det föregående med en fortsatt 
återhämtning av volymerna och ett positivt resultat. Kundernas lageravveckling har avslutats och efterfrågan 
har ökat. Bolagets kostnadsbesparingsprogram minskade de fasta kostnaderna med 19 procent eller 1,5 Mdkr 
under 2009.  Den uthålliga årliga besparingen beräknas bli 1 Mdkr under 2010. Minskat rörelsekapital bidrog 
till ett operativt kassaflöde om 4,9 (9,1) Mdkr. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (4,00) kronor per aktie.

Volvo Under 2009 minskade nettoomsättningen med 28 procent till 218,4 Mdkr. Resultatet efter finansiella 
poster blev -20,6 (14,0) Mdkr. Marknadssituationen har varit svår under hela 2009 även om det nu finns tecken 
på återhämtning på allt fler marknader. Under året har kraftfulla åtgärder vidtagits i syfte att anpassa kostnads-
strukturen till en lägre efterfågan. Åtgärderna har givit tydligt positiva resultateffekter under andra halvåret. Efter 
en period av lagerminskning kunde produktionstakten ökas under fjärde kvartalet. Kassaflödet förbättrades för 
andra kvartalet i följd och uppgick till 8,6 (1,8) Mdkr under fjärde kvartalet. För helåret uppgick det operativa 
kassaflödet till  10,7 (-2,7) Mdkr. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,00 (2,00) kronor per aktie.

Skanska Nettoomsättningen under 2009 minskade med 5 procent till 136,8 Mdkr. Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till 5,0 Mdkr, en ökning med 14 procent. Utvecklingen har varit god inom den största verksam-
hetsgrenen Byggverksamhet där såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen ökat med ett gott kassaflöde. För 
övriga verksamhetsgrenar ökade rörelseresultatet inom Bostadsutveckling men minskade inom Kommersiell 
utveckling och Infrastrukturutveckling. Skanskas operativa kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och 
utdelning uppgick till 7,0 (1,4) Mdkr. Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 (5,25) kronor per aktie.

Höganäs Nettoomsättningen under året uppgick till 4,6 (6,1) Mdkr. Sedan andra kvartalet har marknaden ut-
vecklades positivt, framförallt i Asien. Volymökningar samt positiva effekter från kostnadsbesparingar, prishöj-
ningar gjorde att resultatet efter finansiella poster ökade med 53 procent till 206 Mkr under det fjärde kvartalet. 
För helåret 2009 uppgick resultatet till 271 (483) Mkr. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (3,00) kronor 
per aktie.

Munters Under 2009 uppgick nettoomsättningen till 6,5 (6,6) Mdkr medan resultatet efter finansiella poster 
blev 246 (285) Mkr. Det försämrade marknadsläget med minskade volymer och vidtagna omstruktureringsåt-
gärder har påverkat resultatet marginellt. Munters operativa kassaflöde stärktes till 461 (177) Mkr, främst genom 
lägre lagernivåer och en låg investeringsnivå. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (0,00) kronor per aktie.



 
Industrivärden    5    Bokslutsrapport 2009

Aktieportföljen den 9 februari 2010

Innehavsbolag
Andel, 

portfölj Motiv för investering och strategiska händelser

Bolagets 
marknads-

värde, Mdkr

Handelsbanken 23%   En decentraliserad kontorsrörelse med lokalt kundansvar ger hög kund-
nöjdhet och möjliggör god lönsamhet. 

  Konsekvent utövande av en välbeprövad affärsmodell har stärkt ban-
kens position i en tuff marknad. Organisk tillväxt på prioriterade mark-
nader i Norden och Storbritannien.

117

Sandvik 21%   Genom nischfokusering och en stark position inom forskning och ut-
veckling har bolaget skapat en världsledande position inom materialtek-
nik med produkter inom främst tillverknings- och gruvindustrin.

  Förvärv sker inom strategiska områden med ökad exponering mot till-
växtmarknader i Asien och Östeuropa.  

96

SCA 13%   Det ledande europeiska bolaget inom hygienprodukter, med snabbväx-
ande varumärken, samt inom förpackningar och skogsprodukter. Euro-
pas största privata skogsägare.

  Fokus på lönsam tillväxt med starka varumärken inom hygienområdet 
samt effektiviseringsåtgärder i förpackningsverksamheten.

71

SSAB 12%   Världsledande position inom nischområdet höghållfasta stål skapar solid 
bas för tillväxt och hög lönsamhet.

  Förvärvet av IPSCOs nordamerikanska stålverk samt kommande kapaci-
tetsinvesteringar i Nordamerika stärker postitionen som ledande aktör 
inom kylda stål och möjliggör fortsatt global expansion.

37

Ericsson 10%  Marknadens största och mest lönsamma leverantör av mobil 
   infrastruktur med en ledande position inom telekomutveckling. 

  Stark position inför operatörernas satsningar på nästa generations tele-
komsystem (LTE) samt god tillväxt inom området Services. Förvärvet av 
Nortels amerikanska mobilsystemverksamhet tillsammans med centrala 
kundkontrakt gör bolaget till marknadsledande även i Nordamerika.

238

Volvo 9%   Genom innovativ, kundanpassad produktutveckling och hög kvalitet 
har bolaget en världsledande position inom kommersiella transportlös-
ningar.

  Förvärvsdriven expansion i Asien. Kraftfull anpassning av kostnadsmas-
san till en minskad efterfrågesituation.

137

Skanska 6%   Ett unikt helhetskunnande inom byggverksamhet kombinerat med ett 
processfokus har skapat ett ledande byggserviceföretag med en värde-
skapande projektutveckling i världsklass.

  Ökade investeringar inom projektutvecklingsverksamheten, främst in-
frastrukturverksamheten. Fokus på energieffektiva lösningar.

50

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

  Etablering på nya geografiska marknader.

6

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

  Stort fokus på samverkan med kunderna för utveckling av nya kompo-
nenter. Förvärv av pulververksamhet i USA.

6

Munters 1%   Stark global position inom luftbehandling med stora tillväxtmöjligheter 
genom såväl organisk tillväxt som vidareutveckling av produkter, tjäns-
ter och tillämpningsområden.

  Förvärv tillför nya produktområden och geografiska marknader.

4

Totalt 100% 762
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  Aktieaffärer, kort handel och förvaltningskostnad

Under 2009 har endast mindre omplaceringar skett i aktieportföljen. Totalt avyttrades aktier för 400 (-330) Mkr 
netto. Aktieportföljens värde ökade under året från 34,7 Mdkr till 53,5 Mdkr. Den 9 februari 2010 hade börs-
portföljen minskat i värde med 0,7 Mdkr till 52,8 Mdkr eller med 1 procent.

För helåret 2009 visade den korta handeln ett resultat om 100 (68) Mkr och täckte därmed förvaltningskost-
naderna som uppgick till 86 (81) Mkr.

  Nettoskuld och likviditet

Den 31 december 2009 uppgick den räntebärande nettoskulden till 10,8 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden var 
20,1 procent och soliditeten uppgick till 79 procent. Genomsnittsräntan som är bunden på drygt 4 år uppgår till 
4,4 procent. I den räntebärande nettoskulden kommer lån om 1,3 Mdkr att omsättas under första kvartalet 2010 
respektive 2,1 Mdkr under helåret 2010. 

  Substansvärdet 

Per den 31 december 2009 uppgick substansvärdet till 42,8 miljarder kronor, en ökning med 18,9 miljarder kro-
nor under året. Aktieportföljens värde ökade med 56 procent medan den räntebärande nettoskulden minskade 
något. Substansvärdet ökade under 2009 med 49 kronor per aktie till 111 kronor per aktie, vilket motsvarade 
en ökning med 87 procent inklusive återinvesterad utdelning. Den 9 februari 2010 uppgick substansvärdet till 
41,9  miljarder kronor motsvarande 108 kronor per aktie, en minskning med 2 procent sedan årsskiftet. Sub-
stansvärderabatten ökade under samma period varför Industrivärdenaktien utvecklades sämre än substansvärdet.

Mdkr 9 feb 2010 31 dec 2009 31 dec 2008 31 dec 2007

Aktieportföljen 52,8 53,5 34,7 65,8

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

Substansvärde
Substansvärde per aktie (Kr)

41,9
108

42,8
111

23,9
62

54,8
142

Skuldsättningsgrad 20,6% 20,1% 31,1% 16,6%

  Konvertibelemission

 I januari 2010 emitterade Industrivärden ett femårigt konvertibellån om 500 MEUR vilket övertecknades. Emis-
sionen är villkorad av beslut på extra bolagsstämma den 12 februari 2010. Syftet är att utnyttja ett bra marknads-
tillfälle och en god kreditkvalitet för att erhålla billig finansiering med möjlighet till en nyemission. Konvertibel- 
emissionen ökar Industrivärdens flexibilitet och handlingsberedskap ytterligare att kunna tillvarata intressanta 
investeringsmöjligheter. För att kunna ta in kapital från en etablerad marknad med stark efterfrågan på konverti-
belinstrument riktades emissionen mot den specialiserade europeiska konvertibelmarknaden. Utspädningen är 
begränsad och motsvarar vid full konvertering cirka 11 procent av kapitalet och mindre än 2 procent av röstetalet.

Villkoren, som bestämdes genom en form av vedertaget auktionsförfarande, är i korthet:
- Ursprunglig konverteringskurs: 115,50 kronor per aktie i nivå med substansvärdet, 
- Kupongränta: 2,50 procent årligen,
- Underliggande aktier: 44,3 miljoner nya C-aktier vid full konvertering till ursprunglig konverteringskurs. 
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  Övrig information

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (4,50) kronor per aktie med avstämningsdag den 10 maj 2010. Totalt 
åtgår 1.159 Mkr för utdelning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport 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 2.2, Redovisning för juri-
diska personer och Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar från den 1 januari 2009 den omarbetade IAS 1 
Utformning av finansiella rapporter. Ändringen har påverkat Industrivärdens redovisning retroaktivt och innebär 
att intäkter och kostnader som tidigare redovisades direkt mot eget kapital numera redovisas i en separat rapport 
direkt efter resultaträkningen. Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte 
haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller ställning.

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 2009 skulle ha påverkat dess marknadsvärde med cirka +/- 500 Mkr.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan Industrivärden och närstående som väsentligen påverkat företagets ställ-
ning och resultat för 2009, förutom utdelningsintäkter från intressebolagen Indutrade, SCA, Skanska och SSAB.

Stockholm den 11 februari 2010

Anders Nyrén, VD

Valberedningens förslag till styrelse

Årsstämman 2009 uppdrog åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarre-
gistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti 2009, som 
vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning 
för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma. 
I enlighet härmed utsågs följande personer till ledamöter av valberedningen: Tom Hedelius, styrelseordförande i 
Industrivärden, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Håkan Sandberg (valberedningens 
ordförande) , Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa, Ulf Lundahl, L E Lund-
bergföretagen och Anders Nyberg, SCA pensionsstiftelser m fl.

Valberedningen föreslår årsstämman att till styrelse omväljes Olof Faxander, Boel Flodgren, Finn Johnsson, 
Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Tom Hedelius som varit styrel-
seledamot sedan 1991 och styrelseordförande sedan 2002 har valt att lämna styrelsen. Vidare föreslås nyval av 
Hans Larsson (fil kand), född 1942, som är ordförande i Handelsbanken, Nobia och Attendo m fl. Hans Lars-
son har tidigare arbetat som VD i Nordstjernan, Esselte och Swedish Match. Valberedningen föreslår dessutom 
att Sverker Martin-Löf på årsstämman utses till styrelseordförande.



 
Industrivärden    8    Bokslutsrapport 2009

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

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 2010

Årsredovisning för 2009 publiceras i mitten av mars 
2010 och skickas till de aktieägare som begärt det 
samt finns tillgänglig hos bolaget på Storgatan 10 i 
Stockholm.
Delårsrapport januari-mars; den 8 april
Delårsrapport januari-juni; den 5 juli
Delårsrapport januari-september; den 5 oktober

Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutsrapporten för AB Industrivärden (publ) för perioden 1 januari 
2009 till 31 december 2009. 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 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 bokslutsrapporten inte, i allt väsentligt är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34.

Stockholm den 11 februari 2010

PricewaterhouseCoopers AB

Anders Lundin
Auktoriserad revisor
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  Aktieportföljen

9 februari 2010                  Marknadsvärde Andel av 
portföljvär-

det, %
Kapitalandel  
i bolaget, %

Röstandel  
i bolaget, %Antal Mkr Kr/aktie

Handelsbanken A
Handelsbanken B

63.082.564
72.145

11.905 31 23 10,1 10,3

Sandvik 135.431.200 10.841 28 21 11,4 11,4

SCA A
SCA B

45.100.000 
25.700.000

7.038 18 13 10,0 29,2

SSAB A
SSAB B

51.589.646
121.794

6.153 16 12 16,0 20,7

Ericsson A 76.680.600 5.498 14 10 2,3 13,6

Volvo A 70.218.284 4.494 12 9 3,3 8,5

Skanska A
Skanska B

15.091.940 
13.957.660

3.413 9 6 6,9 27,3

Indutrade 14.757.800 2.273 6 4 36,9 36,9

Höganäs B 3.550.000 598 2 1 10,1 8,1

Munters 10.950.000 561 1 1 14,6 14,6

Totalt 52.774 137 100

Marknadsvärde avser Industrivärdens andel av innehavsbolagets totala marknadsvärde.      

31 december 2009 och
31 december 2008

31 december 2009
31 december 2008

Marknadsvärde             Marknadsvärde Andel av
portföljvär-

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

Handelsbanken 63.154.709 12.896 34 24 8.204 21

Sandvik 135.431.200 11.701 30 22 6.685 17

SCA 70.800.000 6.754 18 13 4.738 12

SSAB 51.711.440 6.313 16 12 3.597 9

Ericsson 76.680.600 4.984 13 9 4.412 12

Volvo 70.218.284 4.283 11 8 3.057 8

Skanska 29.049.600 3.533 9 6 2.350 6

Indutrade 14.757.800 1.992 5 4 978 3

Höganäs 3.550.000 582 2 1 249 1

Munters 10.950.000 510 1 1 420 1

Övrigt 54 0

Totalt 53.548 139 100 34.744 90
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  Industrivärdenkoncernen 
 

Mkr
2009

okt–dec
2008

okt–dec
2009

jan–dec
2008

jan–dec

Resultaträkning

Utdelningsintäkter från aktier 0 0 1.871 2.918

Värdeförändring aktier 3.922 -9.736 19.307 -31.505

Övriga intäkter och kostnader* 0 -8 14 -12

Rörelseresultat 3.922 -9.744 21.192 -28.599

Finansiella poster -124 -131 -523 -515

Resultat efter finansiella poster 3.798 -9.875 20.669 -29.114

Skatt – – – –

Periodens resultat 3.798 -9.875 20.669 -29.114

Resultat per aktie, kronor 9,83 -25,56 53,51 -75,37

Rapport över totalresultatet

Årets resultat 20.669 -29.114

Förändring av säkringsreserv 30 -209

Årets totalresultat 20.699 -29.323

Balansräkning vid årets slut

Aktier 53.548 34.744

Övriga anläggningstillgångar 25 94

Summa anläggningstillgångar 53.573 34.838

Kortfristiga aktieplaceringar** 128 15

Likvida medel 0 1.096

Övriga omsättningstillgångar 89 26

Summa omsättningstillgångar 217 1.137

Summa tillgångar 53.790 35.975

Eget kapital 42.544 23.583

Långfristiga räntebärande skulder 8.513 9.749

Långfristiga icke räntebärande skulder 13 15

Summa långfristiga skulder 8.526 9.764

Kortfristiga räntebärande skulder 2.330 2.229

Övriga skulder 390 399

Summa kortfristiga skulder 2.720 2.628

Summa eget kapital och skulder 53.790 35.975

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1.341 2.401

Kassaflöde från investeringsverksamheten 440 -332

Kassaflöde från finansieringsverksamheten*** -2.877 -1.230

Årets kassaflöde -1.096 839

Likvida medel vid årets slut 0 1.096

*     Inklusive kort handel och förvaltningskostnader.
**   Inkluderar Hemtex för vilket värdeförändringen ingår i kort handel.
*** Varav lämnad utdelning till aktieägarna 2009 om 1.738 Mkr och 2008 om 1.931 Mkr.
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Mkr
2009

jan-dec
2008

jan-dec

Förändringar i eget kapital
Ingående eget kapital enligt balansräkning 23.583 54.837

Årets totalresultat 20.699 -29.323

Utdelning -1.738 -1.931

Utgående eget kapital enligt balansräkning 42.544 23.583

Nyckeltal vid årets slut

Eget kapital per aktie, kronor 110 61

Börskurs per A-aktie, kronor 88 57

Börskurs per C-aktie, kronor 82 50

Antal aktier (tusental) 386.271 386.271

Räntebärande nettoskuld vid årets slut

Likvida medel 0 1.096

Räntebärande fordringar 77 69

Långfristiga räntebärande skulder 8.513 9.749

Kortfristiga räntebärande skulder 2.330 2.229

Räntebärande nettoskuld 10.766 10.813

  Industrivärden moderbolaget

Mkr
2009

jan-dec
2008

jan-dec

Resultaträkning

Rörelseresultat* 9.442 -15.713

Resultat efter finansiella poster 8.970 -16.223

Årets resultat 8.970 -16.223

Balansräkning vid årets slut

Anläggningstillgångar 39.294 33.128

Omsättningstillgångar 223 1.178

Summa tillgångar 39.517 34.306

Eget kapital 28.982 21.720

Långfristiga skulder 7.513 8.746

Kortfristiga skulder 3.022 3.840

Summa eget kapital och skulder 39.517 34.306

*Varav utdelningsintäkter från aktier 1.095 2.841
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