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Viktig information till inVesterare
Med anledning av erbjudandet och upptagandet av aktierna i Alimak Group AB (publ) till handel på Nasdaq Stockholm (”erbjudandet”) har Bolaget upprättat 
detta prospekt (”Prospektet”) på svenska. Prospektet har godkänts och registrats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 
26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (”lHf”), vilken implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospekt-
direktivet”). Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller 
fullständiga. Bolaget  har även upprättat en engelsk översättning av Prospektet, som inte har godkänts av Finansinspektionen. Den engelska versionen inne
håller vissa avsnitt som riktar sig specifikt till investerare utanför Sverige och därför inte ingår i den svenska versionen. I händelse av att versionerna, utöver 
de nämnda avsnitten, inte överensstämmer ska den svenska versionen äga företräde. Prospektet och Erbjudandet vilket beskrivs i Prospektet regleras av 
svensk rätt.  Tvister med anledning av Prospektets innehåll, Erbjudandet och relaterade tvister ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Med ”alimak group”, ”alimak group aB”, ”Bolaget” eller ”koncernen” avses i Prospektet, beroende på sammanhanget, Alimak Group AB (publ) eller 
den koncern vari Alimak Group AB (publ) är moderbolag. Med ”Huvudägarna” avses, beroende på sammanhanget, Triton eller dess indirekta dotterbolag 
Apolus  Holding  AB vilket är den största aktieägaren i Alimak Group AB. Med ”Joint Bookrunners” och ”managers” avses Citigroup Global Markets 
 Limited (”Citi”), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”seB”) och Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Med ”Joint global Coordinators” 
avses Citi och SEB.  Erbjudandet omfattar upp till 19 800 000 befintliga aktier i Bolaget som erbjuds till försäljning av Huvudägarna såväl som av vissa aktie
ägande anställda så som beskrivs i ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Ägarstruktur”motsvarande 45,0 % av antalet aktier i Bolaget, vid antagande om ett 
Erbjudandepris (såsom definierat nedan) motsvarande mittpunkten i prisinter vallet. De säljande aktieägarna utgörs av samtliga aktieägare i Bolaget vilka 
kommer erbjuda aktier till försäljning i Erbjudandet. Huvud ägarna har för behållit sig rätten att utöka Erbjudandet med upp till 3 930 000 aktier motsvarande 
8,9 % av antalet aktier i Bolaget så som beskrivs i ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Ägarstruktur”, vid antagande om ett Erbjudandepris (såsom definierat 
nedan) motsvarande mittpunkten i prisintervallet. Därtill har Huvudägarna ställt ut en option till Managers  att förvärva upp till 3 559 500 ytterligare befintliga 
aktier i Bolaget från Huvudägarna för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet motsvarande 8,1 % av antalet aktier i Bolaget, vid anta
gandet om ett erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet (sådan option benämns ”Övertilldelnings option”). Se avsnitt ” Definitioner och ord-
lista” för  definitioner samt andra begrepp i Prospektet.

Ingen utfästelse eller garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Managers avseende riktigheten eller fullständigheten i någon del av infor
mationen i Prospektet. Vid fattandet av ett investeringsbeslut måste investeraren förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och villkoren för Erbjudandet, 
tillsammans med föreliggande förtjänster och risker. Ingen person har varit eller är behörig att lämna någon information eller göra något uttalande i samband 
med ett erbjudande eller en försäljning av aktierna i Erbjudandet än de som finns i Prospektet. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalan
den inte förl itas på såsom godkända av Bolaget, Huvudägarna, någon säljande aktieägare eller Managers och ingen av dem ansvarar för sådan information 
eller sådana uttalanden. Managers agerar för Huvud ägarna och Bolaget och ingen annans räkning i samband med Erbjudandet. Managers är inte ansvariga 
gentemot någon annan än Huvudägarna och Bolaget när det kommer till att tillhandahålla det skydd som ges till Managers kunder eller för rådgivning i 
 samband med Erbjudandet.

Varken distributionen av Prospektet eller försäljning i samband därmed ska under några omständigheter anses innebära att det inte förekommit någon 
 förändring i Bolagets verksamhet sen dagen för Prospektet eller att informationen i Prospektet är korrekt vid någon senare tidpunkt än dagen för Prospektet. 
För det fall det under perioden från offentliggörandet av Prospektet till den första dagen för handel inträffar någon förändring av informationen i Prospektet 
som kan påverka värderingen av aktierna i Erbjudandet, kommer sådana förändringar att offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 34 § LHF 
 vilken bland annat reglerar offentliggörandet av tillägg till prospekt. 

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer bosatta i USA, Kanada, Japan, Australien 
eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, emissionsprospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk lag. Distributionen av Prospektet och erbjudande eller försäljning av aktierna i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för begränsningar i lag. 
Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Bolaget, Huvudägarna, någon säljande aktieägare eller någon av Managers i syfte att tillåta ett offentligt 
erbjudande i någon annan jurisdiktion än Sverige. Prospektet, anmälningssedeln och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras 
i eller till ovan nämnda länder eller något annat land eller någon annan jurisdiktion där distributionen av Erbjudandet enligt Prospektet skulle kräva sådana 
ytterligare åtgärder eller annars bryta mot tillämpliga regler. Anmälningar om att förvärva aktierna i Erbjudandet som strider mot sådana regler kan komma att 
anses vara ogiltiga. Personer som kommer i besittning av Prospektet åläggs av Bolaget, Huvudägarna, de säljande aktieägarna och Managers att informera 
sig om och följa sådana restriktioner. Vare sig Bolaget, Huvudägarna, någon säljande aktieägare eller någon av Managers åtar sig något juridiskt ansvar för 
överträdelser av sådana restriktioner, oavsett om över trädelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan. Prospektet får inte användas för eller i 
samband med ett erbjudande eller uppmaning till någon att lämna ett erbjudande i en jurisdiktion eller under omständigheter där ett sådant erbjudande eller 
uppmaning inte är godkänd eller tillåten. Prospektet utgör varken ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning till att lämna ett erbjudande om att köpa 
några aktierna i Erbjudandet i någon jurisdiktion eller till någon person till vilken det skulle vara otillåtet att lämna ett sådant erbjudande. Investerare sam
tycker till det ovan sagda genom att acceptera mottagandet av Prospektet.

stabilisering
Från och med första dagen för handel med aktierna på Nasdaq Stockholm och upp till 30 kalenderdagar därefter kan SEB, i egenskap av stabiliserings
manager (”stabiliseringsmanager”), eller dennes ombud i samband med Erbjudandet, på uppdrag av Managers, komma att genomföra transaktioner som 
stabiliserar, bibehåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna. Mer specifikt kan Managers övertilldela upp till 15 % av det sammanlagda antalet aktier i 
Erbjudandet eller genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall eventuellt hade varit rådande 
på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTCmarknaden eller på annat sätt. Stabiliserings
managern eller dennes ombud har dock ingen skyldighet att genomföra några sådana åtgärder och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att 
genomföras. Stabilisering, om sådan påbörjas, kan vidare komma att avbrytas närsomhelst utan förvarning, dock senast vid slutet av ovan nämnda period 
om 30 dagar. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Managers att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då 
stabiliseringen inleddes, det datum då stabiliserng senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de 
datum stabiliseringstransaktioner genomfördes. 

Varken Bolaget, Huvudägarna, någon säljande aktieägare eller Managers lämnar någon utfästelse eller gör någon bedömning vad avser riktningen eller 
omfattningen av den effekt som ovan beskrivna transaktioner kan ha på priset på aktierna. Vidare lämnar varken Bolaget, Huvudägarna eller någon säljande 
aktieägare eller Managers någon utfästelse innebärande att de kommer genomföra sådana transaktioner eller att dessa transaktioner, om de inleds, inte kan 
komma att avslutas utan förvarning. Se av snittet ”Legala frågor och kompletterande information – Stabilisering”.

framåtriktade uttalanden
Prospektet innehåller diverse framåtriktade uttalanden och åsikter som återspeglar Bolagets nuvarande syn vad avser framtida händelser och förväntade 
finansiella och operationella resultat. Framåtriktade uttalanden är generellt sett alla uttalanden som inte avser historiska fakta och händelser eller aktuella 
fakta eller omständigheter. Uttrycken ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”borde”, ”skulle kunna”, ”efter
strävar” och ”kanske” och negationer av dessa samt liknande uttryck indikerar vissa av dessa framåtriktade uttalanden eller åsikter. Andra framåtriktade 
 uttalanden kan identifieras genom det sammanhang i vilka de ingår. Framåtriktade uttalanden och åsikter förekommer på ett antal olika ställen i Prospektet 
inklusive i, men utan begränsning till, avsnitten ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Marknadsöversikt”, ”Verksamhetsbeskrivning” och ”Operationell och 
finansiell översikt”. Se ”Framåtriktade uttalanden” för vidare information.

Bransch- och marknadsinformation 
I Prospektet förlitar sig Bolaget på och hänvisar till viss ekonomisk information, information om sin bransch och information om de slutmarknader Bolaget 
verkar och konkurrerar på. Bolaget har hämtat denna information från olika tredjepartskällor, inklusive leverantörer av makroekonomisk och branschinforma
tion. Vidare har Bolaget för Prospektets syfte beställt och använt en rapport som under 2015 utarbetats till Bolaget av den oberoende managementkonsult
firman och industrispecialisten Cardo AS (”Cardo Partners bedömning, 2015”). Dessutom har viss information erhållits genom diskussioner med Koncer
nens kunder och från Koncernens interna uppskattningar. Se ”Presentation av finansiell och annan information – Bransch och marknadsinformation” för 
vidare information. Varken Bolaget, Huvudägarna, någon säljande aktieägare eller Managers tar något ansvar för riktigheten eller fullständigheten i den 
bransch eller marknadsinformation som återges i Prospektet, inklusive den information som kan härledas till Cardo Partners bedömning, 2015.

Viktig information aVseende fÖrsälJning aV aktier
Vänligen observera att beskedet till allmänheten i Sverige om tilldelningen av aktierna i Erbjudandet sker genom utskick av avräkningsnotor vilka förväntas 
 distribueras den 17 juni 2015. Institutionella investerare förväntas i särskild ordning erhålla besked avseende tilldelning på eller omkring den 17 juni, varefter 
distribution av avräkningsnotor genomförs. Efter att betalningen för de tilldelade aktierna erlagts kommer de aktierna som har blivit betalda att överföras till 
den värde pappersdepå eller det VPkonto som angivits av respektive köpare. På grund av den tid som erfordras för distributionen av avräkningsnotorna, 
betalning samt överföringen av betalda aktierna till köparna kommer inte de förvärvade aktiernana finnas tillgängliga på av köparna anvisade värdepappers
depåer eller VPkonton förrän på eller omkring den 22 juni 2015. Handeln i aktierna på Nasdaq Stockholm beräknas påbörjas omkring den 17 juni 2015. Det 
förhållandet att aktierna inte kommer finnas tillgängliga på köparens värdepappersdepå eller VPkonto förrän tidigast 22 juni 2015 innebär att köparen even
tuellt inte kommer att ha möjlighet att sälja aktierna på Nasdaq Stockholm redan från och med dagen då handeln inleds utan först när aktierna finns tillgäng
liga på värdepappersdepån eller VP kontot. Köpare kan få besked om tilldelning från SEB från och med kl. 09:00 CET den 17 juni 2015. Se även avsnitt ”Villkor 
och anvisningar”. 
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Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 5 juni – 15 juni 2015

Anmälningsperiod för institutionellt  
erbjudande: 5 juni – 16 juni 2015

Prissättning: 16 juni 2015

Offentliggörande av Erbjudandepriset och 
antal sålda aktier i Erbjudandet: 17 juni 2015

Notering och första handelsdag på  
Nasdaq Stockholm: 17 juni 2015

Likviddag: 22 juni 2015

Sista dag för utnyttjande av  
Övertilldelningsoptionen 22 juli 2015

Övrigt

Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm: ALIG

ISINkod: SE0007158910

Preliminär tidplan

Delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2015 29 april 2015

Årsstämma 2015 11 maj 2015

Delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2015 17 augusti 2015

Delårsrapport för 1 januari – 30 september 2015 28 oktober 2015

Erbjudandet i sammandrag

Antal aktier som erbjuds
Erbjudandet omfattar upp till 19 800 000 aktier som erbjuds av 
Huvud ägarna och vissa aktieägande anställda. Huvudägarna har 
för behållit sig rätten att utöka Erbjudandet med upp till 3 930 000 
aktier. 

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet 
har Huvudägarna även ställt ut en option till Managers om att till 
Erbjudandepriset förvärva upp till 3 559 500 ytterligare befintliga 
aktier från Huvudägarna. 

erbjudandepris
Priset på aktierna i Erbjudandet (”erbjudandepriset”) förväntas 
fastställas inom intervallet 80–95 kronor per aktie. Erbjudandepri
set kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande. Erbju
dandepriset för väntas offentliggöras genom pressmeddelande 
omkring den 17 juni 2015.
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sammanfattning

denna sammanfattning är uppställd i form av ett antal ”punkter” i enlighet med gällande informationskrav. dessa 
punkter är numrerade i avsnitt A–e (A.1–e.7). denna sammanfattning innehåller samtliga punkter som ska ingå i en 
sammanfattning för denna typ av värdepapper och emittent. eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer 
av prospekt kan det förekomma luckor i punkternas numrering. även om det krävs att en punkt inkluderas i sam-
manfattningen för den aktuella typen av prospekt finns det i vissa fall ingen relevant information att lämna. Punkten 
har i så fall ersatts med en kort beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

Avsnitt A – introduktion och varningar

A.1 Introduktion och  
varningar

Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att inves-
tera i värde pappren ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens 
sida. Om yrkande avseende information i ett prospekt anförs vid domstol, kan den investerare 
som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för 
kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt 
ansvar kan endast åläggas de personer som framställt sammanfattningen, inklusive översätt-
ningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med 
andra delar av Prospektet, eller om den inte, läst tillsammans med andra delar av Prospektet, ger 
nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som 
erbjuds.

A.2 Samtycke till finansi
ella mellanhänders 
användning av 
 Prospektet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande 
återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

Avsnitt B – emittenten

B.1 Firma och handels
beteckning

Alimak Group AB (publ) , org. nr. 556714-1857.

B.2 Emittentens säte och 
bolagsform

Bolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat i Sverige den 
27 september 2006 enligt svensk rätt och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets 
associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Beskrivning av 
 emittentens 
 verksamhet

Koncernen är en ledande global industrikoncern som konstruerar, utvecklar, tillverkar, levererar 
och utför underhåll av vertikala transportlösningar, framförallt baserade på kuggstångsdrift 
men även linbaserade hissystem, på en lång rad slutmarknader inklusive bygg, olja och gas, 
hamnar och skeppsvarv, energi och cement. Koncernens verksamhet är organiserad i fyra affärs-
områden: Industrial Equipment, After Sales, Construction Equipment och Rental. Koncernen är 
verksam i premium- och mellansegmentet på såväl mogna som tillväxtmarknader, med en 
affärsmodell som fokuserar på att erbjuda skräddarsydda och heltäckande vertikala transport-
lösningar i syfte att möta kundernas behov. 

Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Koncernen har anläggningar för 
 produktion i Sverige och Kina. Per den 31 mars 2015 hade den 22 helägda försäljnings- och 
service kontor i 16 länder, omfattande bland annat USA, Sverige, Kina, Indien, Australien, 
 Singapore och Brasilien och fler än 55 tredjepartsdistributörer i fler än 40 länder.

B.4a Trender som påverkar 
emittenten och de 
branscher i vilka 
 emittenten är 
 verksam

Koncernen är beroende av efterfrågan på de slutmarknader inom vilka Koncernens produkter 
används, exempelvis inom industrierna bygg, olja och gas, hamnar och skeppsvarv, energi och 
cement. Efterfrågan inom Koncernens affärsområden Industrial Equipment och After Sales är 
känsliga för faktiska eller förväntade ekonomiska förhållanden och därmed förknippade inves-
teringsnivåer på slutmarknaderna inom affärsområdet Industrial Equipment, särskilt inom olja 
och gas, hamnar och skeppsvarv, energi och cement.  Investeringsnivåerna på slutmarknaderna 
inom affärsområdet Industrial Equipment påverkas av ett antal makroekonomiska faktorer 
såsom ekonomisk tillväxt, priserna på bränsle, industriella produktions nivåer och räntor. 
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Sammanfattning

B.4a Trender som påverkar 
emittenten och de 
branscher i vilka 
 emittenten är 
 verksam, forts.

Affärsområdena Construction Equipment och Rental riktar sig mot byggbranschen, som 
 påverkas starkt av det allmänna ekonomiska klimatet och investeringsnivåerna, vilka i sin tur 
kan påverkas av ett antal faktorer, däribland räntesatser, deflation, politisk osäkerhet, beskatt-
ning, arbetslöshet, tillväxt av bruttonationalprodukt (”BNP”) och andra faktorer som påverkar 
förtroendet för ekonomin.

Koncernen anser att vissa viktiga makrotrender inom mogna marknader och tillväxtmark-
nader är särskilt viktiga för dess utveckling. Den första viktiga makrotrenden är urbanisering 
och mekanisering som  driver efterfrågan på bygg- och industrihissar. Den andra viktiga makro-
trenden är ökningen av den globala  handeln och energiförbrukningen, med en hämmad efter-
frågan på medellång sikt på slutmarknader för bygg. Den tredje viktiga makrotrenden är 
ökningen av länders hälso-, säkerhets- och miljökrav.

B.5 Beskrivning av 
 Koncernen och 
 emittentens roll   
inom Koncernen 

Per dagen för Prospektet, omfattar Koncernen moderbolaget Alimak Group AB (publ) och 27 
direkt eller indirekt helägda dotterbolag.

B.6 Majoritetsaktieägare, 
kontroll över emitten
ten och anmälnings
pliktiga personer, 
större aktieägare samt 
kontroll

Per dagen för Prospektet hade Bolaget 26 aktieägare och Bolagets största aktieägare var Apolus 
 Holding AB med 28 690 365 aktier motsvarande 86,9 % av aktierna och rösterna i Bolaget. Per 
dagen för Prospektet fanns det inga andra fysiska eller juridiska personer som innehade 5 % eller 
mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.

Peder Pråhl, Lannebo Fonder AB och Swedbank Robur Fonder AB (på uppdrag av sina 
investeringsfonder) (”Ankarinvesterarna”) har åtagit sig att, direkt eller indirekt, till 
 Erbjudandepriset (som definieras nedan), förvärva det totala antalet aktier i Erbjudandet som 
anges nedan:

 ❚ Peder Pråhl, grundaren av Triton, har åtagit sig att (direkt eller indirekt genom bolag) för-

värva 5,95 % av det totala antalet aktier som säljs av Huvudägarna i Erbjudandet i syfte att 

upprätthålla sitt befintliga indirekta ekonomiska intresse i Bolaget;

 ❚ Lannebo Fonder AB har åtagit sig att förvärva aktier motsvarande 7 % av det totala antalet 

aktier i Bolaget efter Erbjudandet (beräknat efter full utspädning);

 ❚ Swedbank Robur Fonder AB (på uppdrag av sina investeringsfonder) har åtagit sig att för-

värva aktier motsvarande 5 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet 

(beräknat efter full utspädning);

Var och en av Ankarinvesterarnas åtaganden är, bland annat, villkorade av att: (i) första dag för 
handel med aktierna i Erbjudandet är senast den 30 juni 2015; (ii) Erbjudandepriset inte översti-
ger 95 kronor (dvs det högsta priset i prisintervallet); (iii) Bolaget uppnår en free float om lägst 40 
% av Bolagets aktiekapital efter Erbjudandet (beräknat efter full utspädning) och (iv) sådan 
Ankarinvesterare till fullo tilldelas aktier i Erbjudandet motsvarande dess åtagande. 

Apolus Holding AB kommer omedelbart före Erbjudandet att inneha 39 665 736 aktier i 
Bolaget, motsvarande 90,2 % av aktierna och rösterna, förutsatt att samtliga utestående aktieä-
garlån från Apolus Holding AB kvittas mot aktier i Bolaget den 17 juni 2015 med ett tecknings-
pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet (87,50 kronor). Under antagande att Apolus Hol-
ding AB innehar 39 665 736 aktier i Bolaget omedelbart före Erbjudandet, kommer 
Huvudägarna efter Erbjudandet, indirekt genom Apolus Holding AB, att inneha 46,5 % av 
aktierna i Bolaget förutsatt att Erbjudandet inte utökas och att Övertilldelningsoptionen inte 
utnyttjas, 37,5 % förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo och att Övertilldelningsoptionen inte 
utnyttjas och 29,4 % förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo och att Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas till fullo. 

Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer Huvudägarna att fortsätta att vara den faktiska 
ägaren av cirka 29,4 %–46,5 %  av aktierna i Bolaget, beroende på om Erbjudandet blir fullteck-
nat, om Övertilldelningsoptionen utnyttjas och om Erbjudandet utökas till fullo. All informa-
tion ovan är baserad på ett Erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet.

B.7 Finansiell  
information  
i sammandrag

Under räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013 upprättade Koncernen reviderade koncernredovis-
ningar på Kamila Holding AB:s nivå. Kamila Holding AB är ett holdingbolag som är helägt av 
Bolaget. Reviderade koncernredovisningar har upprättats för räkenskapsåren 2014 och 2013 på 
Bolagets nivå, i vilka även har infogats icke-reviderade konsoliderade räkenskaper för räken-
skapsåret 2012 som jämförande information. Bolaget har även upprättat en icke-reviderad men 
översiktligt granskad kvartalsrapport för kvartalen som avslutades 31 mars 2015 och 2014.

För att åstadkomma en ändamålsenlig jämförelse för perioden som granskas, har den finan-
siella informationen som presenteras i Prospektet hämtats från de översiktligt granskade men 
oreviderade koncernredovisningarna för första kvartalen 2015 och 2014 avseende Bolaget vilka 
har upprättats i enlighet med International Accounting Standard 34 (”IAS 34”), Kamila Holding 
AB:s reviderade koncern redovisningarna för räkenskapsåren 2013 och 2012 vilka är upprättade i 
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enlighet med International Accounting Standards såsom antagna av Europeiska Unionen 
(”IFRS”), och Bolagets reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 och den finan-
siella rapporten för 2013 vilka har upprättats i enlighet med IFRS. Kamila Holding AB:s koncern-
redovisningar för räkenskapsåren 2013 och 2012 skiljer sig från de finansiella rapporter som 
Bolaget har upprättat främst till följd av aktieägarlån från Apolus Holding AB till Bolaget, vilka 
uppgick till 835,3 miljoner kronor den 31 december 2013 och 759,4 miljoner kronor den 31 
december 2012. Aktie ägarlånen resulterar i väsentliga skillnader i finansiella utgifter, (76,0 mil-
joner för räkenskapsåret 2013), uppskjutna skattefordringar (66,0 miljoner den 31 december 
2013), summa eget kapital (508,0 miljoner den 31 december 2013) och totala skulder (557,2 miljo-
ner kronor den 31 december 2013). 

resultaträkning i sammandrag

Kvartal som 
avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Intäkter 462,3 343,3 1 742,5 1 517,1 1 517,1 1 498,3

Kostnad för sålda varor (274,6) (196,8) (1 000,7) (858,9) (858,9) (871,9)

Bruttoresultat 187,7 146,5 741,8 658,3 658,3 626,4

Försäljningskostnader (60,9) (51,3) (235,1) (199,4) (199,4) (195,9)

Administrationskostnader   (45,6) (35,3) (184,3) (152,0) (152,0) (255,8)

Utvecklingskostnader (9,2) (9,2) (34,7) (39,6) (39,6) (37,3)

rörelseresultat (eBit) 72,0 50,7 287,7 267,3 267,3 137,5

resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 8,4 7,1 28,7 15,9 15,9 6,2

Finansiella kostnader (73,0) (42,1) (224,6) (164,3) (88,3) (77,8)

resultat före skatt 7,4 15,7 91,7 118,9 194,9 65,9

Skatt (2,7) (7,9) (45,2) (39,9) (56,6) (30,1)

Årets resultat 4,7 7,8 46,5 79,0 138,3 35,7

Balansräkning i sammandrag

Kvartal som 
avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

tillGÅnGAr

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 1 717,0 1 554,4 1 703,7 1 554,6 1 554,6 1 563,2

Materiella anläggnings
tillgångar 278,8 256,8 276,6 260,8 260,8 280,0

Övriga tillgångar 125,3 102,7 104,2 93,8 41,4 69,0

summa anläggnings-
tillgångar 2 121,0 1 913,9 2 084,4 1 909,1 1 856,8 1 912,3

omsättningstillgångar

Varulager m.m. 380,3 286,3 313,0 251,7 251,7 247,4

Kortfristiga fordringar 495,1 352,8 471,9 383,1 387,4 333,4

Likvida medel 376,5 214,4 384,7 189,9 188,8 191,4

summa omsättnings-
tillgångar 1 251,8 853,6 1 169,6 824,7 827,8 772.2

sUmmA tillGÅnGAr 3 372,9 2 767,5 3 254,0 2 733,8 2 684,6 2 684,4

eGet kAPitAl oCH 
skUlder

Eget kapital 914,2 685,8 864,2 673,4 1 181,4 1 059,71)

Långfristiga skulder 1 801,0 1 666,7 1 760,8 1 631,0 809,5 924,91)

Kortfristiga skulder 657,7 415,0 628,9 429,4 693,7 699,8

sUmmA eGet kAPitAl 
oCH skUlder 3 372,9 2 767,5 3 254,0 2 733,8 2 684,6 2 684,4

1) Justerad för att reflektera retroaktiva förändringar enligt IAS 19 (International Accounting Standards 19).
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kassaflöde i sammandrag

Kvartal som 
avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  
före förändring av 
 rörelsekapital 70,0 51,8 297,0 181,2 181,2 210,2

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 12,9 67,5 309,5 107,7 107,7 244,2

Kassaflöde från 
 investeringsverksamheten (9,8) (7,5) (121,2) (32,0) (32,0) 8,4

Kassaflöde från 
 finansieringsverksamheten (24,1) (32,2) (18,2) (73,3) (73,3) (214,0)

likvida medel vid  
periodens slut 376,5 214,4 384,7 189,9 188,8 191,4

nyckeltalsinformation
Kvartal som 

avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Bruttovinstmarginal1) (i %) 40,6 42,7 42,6 43,4 43,4 41,8

Rörelseresultat (EBIT) 
 marginal2) (i %) 15,6 14,8 16,5 17,6 17,6 9,2

Nettoinvesteringar3) 10,0 7,5 59,2 35,4 35,4 1,7

Nettorörelsekapital4) 522,8 370,8 458,0 401,6 401,6 329,3

Operativt kassaflöde5) 10,2 85,8 220,6 209,2 209,2 n.a.

Kassagenerering (i %)6) n.a. n.a. 65,6 66,0 66,0 n.a.

Avkastning på sysselsatt 
kapital (i %)7) 13,4 n.a. 12,7* 12,2* n.a. n.a.

Avkastning på sysselsatt 
kapital exkl. goodwill (i %)8) 46,4 n.a. 45,1* 41,8* n.a. n.a.

1)  Bruttovinstmarginal definieras som förhållandet mellan bruttovinst och intäkter.
2)  Rörelseresultat (EBIT) marginal definieras som förhållandet mellan rörelseresultat och intäkter.
3)  Nettoinvesteringar definieras som summan av nya förvärv av materiella anläggningstillgångar, bestående av byggnader och mark, 

maskiner och andra tekniska anläggningar, inventarier, verktyg, hyresutrustning och nya förvärv av immateriella tillgångar, bestående 
av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten, minus intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar. 

4)  Nettorörelsekapital definieras som summan av varulager och kundfordringar minus leverantörsskulder och förskottsbetalning från 
kunder. 

5)  Operativt kassaflöde definieras som summan av EBITDA och förändring i rörelsekapital minus nettoinvesteringar. EBITDA definieras 
som rörelseresultatet (EBIT) för perioden före avskrivningar samt amorteringar.

6)  Kassagenerering definieras som förhållandet mellan operativt kassaflöde och EBITDA.
7)  Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) definieras som förhållandet mellan rörelseresultat (EBIT) och genomsnittligt sysselsatt kapi

tal för de senaste tolv månaderna. Beräkningen av ROCE för räkenskapsåret 2014 är baserad på rörelseresultat (EBIT) och genom
snittligt sysselsatt kapital för räkenskapsåren 2014 och 2013 såsom upptagna i Bolagets reviderade koncernredovisningar för räken
skapsåren 2014 och 2013. Beräkning av ROCE för räkenskapsåret 2013 baseras på rörelseresultat (EBIT) och sysselsatt kapital för 
räkenskapsåret 2013 såsom upptagna i Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2014 och 2013. För att åstad
komma en ändamålsenlig jämförelse har beräkningen av ROCE för första kvartalen 2015 och 2014 baserats på rörelseresultat (EBIT) 
för de senaste tolv månaderna och ett genomsnittligt sysselsatt kapital för första kvartalen 2015 och 2014. Sysselsatt kapital definie
ras som summan av totalt eget kapital, aktieägarlån och nettoskuld. Nettoskuld definieras som summan av kortfristiga och långfris
tiga räntebärande skulder minus likvida medel vid periodens slut.

8)  Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill definieras som förhållandet mellan rörelseresultat (EBIT) och sysselsatt kapital 
över de senaste tolv månderna utan goodwill. Beräkning av ROCE för räkenskapsåret 2013 baseras på rörelseresultatet (EBIT) och 
sysselsatt kapital för räkenskapsåret 2013. För att möjliggöra en meningsfull jämförelse, så skulle beräkningen av ROCE för räken
skapsåret 2014, baserad på rörelseresultatet (EBIT) och sysselsatt kapital, uppgå till 12,3 % och 45,1 % exklusive goodwill.

*  Beräkningen av ROCE för räkenskapsåret 2013 baseras på rörelseresultat (EBIT) och sysselsatt kapital för räkenskapsåret 2013. För 
att möjliggöra en meningsfull jämförelse så skulle beräkningen av ROCE för räkenskapsåret 2014, baserad på röreslseresultat (EBIT) 
och sysselsatt kapital, uppgå till 12,3 % och 45,1 % exklusive goodwill.
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Övrig finansiell information

Kvartal som 
avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK) 2015 2014 2014 2013 2013 2012

Orderingång1) 535,8 435,9 1 789,7 1 561,0 1 561,0 1 584,7

1)  Detta mått representerar oreviderad finansiell information. Detta mått presenteras i de översiktligt granskade men oreviderade 
 koncernredovisningarna  avseende Bolaget för första kvartalen 2015 och 2014. Det presenteras dock inte i Bolagets reviderade 
 koncernredovisning för  räkenskapsåret 2014 och den finansiella rapporten för 2013 eller i Kamila Holding AB:s reviderade koncern
redovisningar för räkenskapsåren 2013 och 2012. Orderingång definieras som summan av värdet på kundordrar under en specifik 
period. En order definieras som en bekräftad inköpsorder från en kund när ordern är undertecknad av kunden. För att innefattas 
under orderingång bör ordern inte innehålla några väsentliga villkor som gör det möjligt för kunden att annullera ordern när som helst 
och utan kostnad. Vissa ordrar har karaktären av ramavtal där ett totalt uppskattat belopp är överenskommet, men utan att det finns 
några bindande åtaganden för kunden att köpa för hela det överenskomna beloppet. I detta fall är det totala överenskomna beloppet 
inte bokat som orderingång, utan i stället är värdet bokat som orderingång när kunden gör en order under ramavtalet.

Väsentliga händelser efter 31 mars 2015
I maj 2015 ingick Bolaget ett ramtavtal med Statoil avseende tillhandahållande av industriell 
utrustning för linbaserade hissystem till Johan Sveidrup-projektet, och i enlighet med detta 
avtal erhöll Bolaget en order upp gående till 148 miljoner NOK för leveranser planerade till 2016 
och 2017. Ramavtalet omfattar även optioner för ytterligare ordrar till andra Statoil-projekt.

Den 11 maj 2015 beslutade Bolagets styrelse att ansöka om notering av Bolagets aktier på 
 Nasdaq Stockholm. Denna dag beslutade även årsstämman att genomföra en aktiesplit (33:1) och 
en fondemission utan att emittera några nya aktier varigenom Bolagets aktiekapital ökade till 
660 000 kr. På samma årsstämma beslutades att genom en ändring av Bolagets bolagsordning 
omvandla Bolaget till ett publikt aktiebolag och möjliggöra anslutning till Euroclear Sweden 
AB. 

Den 17 juni 2015 förväntas den extra bolagsstämman besluta om att emittera 10 975 371 aktier 
för att kvitta aktie ägarlånen från Apolus Holding AB, villkorat av att noteringen slutförs och för-
utsatt att Erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet.  Kvittningsemissionen 
kommer att genomföras med ett  teckningspris per aktie motsvarande Erbjudandepriset.

Väsentliga föränd
ringar av Emittentens 
finansiella ställning 
och resultat

Följande utgör signifikanta ändringar av Bolagets finansiella ställning och dess resultat definie-
rat genom intäkter, orderingång, och rörelseresultat (EBIT) för granskade perioder:

Första kvartalet 2015 jämfört med första kvartalet 2014
Koncernens intäkter ökade med 119 miljoner kronor, eller 34,7 % till 462,3 miljoner kronor 
under första kvartalet 2015, från 343,3 miljoner kronor under första kvartalet 2014. Denna 
ökning berodde främst på ökade intäkter inom affärsområdena Construction  Equipment, After 
Sales och Rental. Justerat för valutaeffekter var tillväxten för försäljningsintäkterna 19 % tillsam-
mans med den förvärvade verksamheten från Heis-Tek som bidrog med en ökning på 7 procent-
enheter.

Orderingången ökade med 99,9 miljoner kronor, eller 22,9 %, till 535,8 miljoner kronor 
under första kvartalet 2015 från 435,9 miljoner kronor under första kvartalet 2014. Exklusive 
valutaeffekter ökade orderingången med 6 % under perioden. Ökningen var hänförlig till för-
värvet av Heis-Tek förvärvet. 

Under första kvartalet 2015 genererade affärsområdet After Sales 35,7 % av Bolagets intäkter, 
affärsområdet Construction Equipment 27,4 %, affärsområdet Industrial Equipment 21,5 % och 
affärsområdet Rental 15,4 %. 

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 21,3 miljoner kronor, eller 42 %, till 72 miljoner kronor 
under första kvartalet 2015, från 50,7 miljoner kronor under första kvartalet 2014. Justerat för 
valutaeffekter och jämförelsestörande poster som uppkommit genom omorganisationsprojekt 
under 2014 och kostnader för Erbjudandet, uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 70,7 miljoner 
kronor under kvartalet som avslutades den 31 mars 2015 och till 51,5 miljoner kronor under 
 kvartalet som avslutades den 31 mars 2014, en ökning på 19,2 miljoner kronor eller 37,3 %.
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Räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 2013
Intäkterna ökade med 225,3 miljoner kronor, eller 14,9 %, till 1 742,5 miljoner kronor under 
räkenskapsåret 2014, från 1 517,1 miljoner kronor under räkenskapsåret 2013. Ökningen var 
 primärt hänförlig till byggnadsmarknadens delvisa återhämtning, vilken ökade intäkterna för 
Koncernen inom affärsområdena Construction Equipment och After Sales. Ökningen berodde 
även på positiva valutaomräkningseffekter och förvärvet av Heis-Tek som stod för 3,8 respektive 
3,8 procentenheter av den totala ökningen om 14,9 %.

Under räkenskapsåret 2014 genererade affärsområdet After Sales 33,6 % av Bolagets intäkter, 
affärsområdet Construction Equipment 19,1 %, affärsområdet Industrial Equipment 31,3 % och 
affärsområdet Rental 16,0 %.

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20,4 miljoner kronor, eller 7,6 %, till 287,7 miljoner 
 kronor för räkenskapsåret 2014, från 267,3 miljoner kronor under räkenskapsåret 2013. Exklu-
sive kostnader av engångskaraktär om 29,2 miljoner kronor som Koncernen ådrog sig under 
2014, hade rörelseresultatet (EBIT) ökat med 49,6 miljoner, eller 18,6 %, till 316,9 miljoner under 
räkenskapsåret 2014, från 267,3 miljoner under räkenskapsåret 2013.

Räkenskapsåret 2013 jämfört med 2012
Intäkterna ökade med 18,8 miljoner kronor, eller 1,3 %, till 1 517,1 miljoner kronor för räken-
skapsåret 2013, från 1 498,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2012. Denna ökning berodde del-
vis på ökade intäkter för affärsområdena Industrial Equipment och After Sales, som påverkades 
av den starka orderingången under 2012 och 2011. Denna trend utjämnades delvis av minskade 
intäkter från affärsområdena Construction Equipment och Rental, som delvis berodde på en 
svag byggmarknad på alla mogna marknader. Effekterna av valutaomräkning påverkade även 
intäktsökningen negativt med 3,2 %.

Under räkenskapsåret 2013 genererade affärsområdet After Sales 32,5 % av Bolagets intäkter, 
affärsområdet Construction Equipment 16,0 %, affärsområdet Industrial Equipment 32,7 % och 
affärsområdet Rental 18,8 %.

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 129,8 miljoner kronor, eller 94,4 %, till 267,3 miljoner 
kronor för räkenskapsåret 2013, från 137,5 miljoner kronor för räkenskapsåret 2012. Exklusive 
kostnader av engångskaraktär, vilka Koncernen ådrog sig under räkenskapsåren 2012 och 2013, 
hade rörelseresultat (EBIT) ökat med 27,0 miljoner kronor, eller 10,9 %, till 275,2 miljoner kronor 
under räkenskapsåret 2013, från 248,2 miljoner kronor under räkenskapsåret 2012. 

B.8 Utvald proforma 
redovisning

Ej tillämpligt. Prospektet innehåller ej proformaredovisning.

B.9 Vinstprognos Ej tillämpligt. Bolaget har inte presenterat någon vinstprognos.

B.10 Revisions 
anmärkningar

Ej tillämpligt. Det finns inga anmärkningar i revisonsrapporterna.

B.11 Otillräckligt 
 rörelsekapital

Ej tillämpligt. Bolaget anser att dess nuvarande tillgängliga rörelsekapital är tillräckligt för att 
möta Bolagets behov av rörelsekapital för de närmaste tolv månaderna.

Avsnitt C – Värdepapper

C.1 Värdepapper som 
erbjuds

Aktier i Alimak Group AB (publ). ISIN-kod: SE0007158910.

C.2 Denominering Aktierna är denominerade i svenska kronor.

C.3 Totalt antal aktier  
i emittenten

Per dagen för Prospektet uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 660 000 kronor, fördelat 
på 33 000 000 aktier i Bolaget. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,02 kronor. Samtliga aktier är 
fullt inbetalda. Omedelbart före Erbjudandet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 
879 507,42kronor fördelat på 43 975 371 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor, vid 
antagande om ett Erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet samt att kvittning 
av aktieägarlånen från Apolus Holding AB kommer att ske 17 juni 2015.

C.4 Rättigheter som 
 sammanhänger med 
värdepappren

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma, och varje aktieägare är 
berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget emitterar 
nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemis-
sion har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper proportio-
nellt till antalet aktier som innehades före emissionen. Aktierna medför rätt till utdelning för 
första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter att aktierna 
tagits upp till handel. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets 
 tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.
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C.5 Inskränkningar i den 
fria överlåtbarheten 

Ej tillämplig. Bolagets aktier är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6 Upptagande  
till handel 

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 21 maj 2015 beslutat att uppta Bolagets aktier till 
 handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor, däribland att spridningskravet för Bolagets 
aktier uppfylls senast på noteringsdagen. Handeln i Bolagets aktier beräknas påbörjas omkring 
den 17 juni 2015.

C.7 Utdelningspolicy Bolaget strävar i enlighet med den antagna utdelningspolicyn efter att dela ut cirka 50 % av netto-
vinsten för den aktuella perioden. Nivån på eventuell utdelning ska dock beslutas med beaktande 
av  Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter, strategiska överväganden och 
framtidsutsikter.

Avsnitt d – risker

D.1 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
 emittenten eller 
 branschen 

Bolagets verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker som helt eller delvis är utanför 
Bolagets kontroll och som påverkar eller kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finan-
siella  ställning och resultat. Nedanstående riskfaktorer, utan särskild ordning eller med anspråk 
på att vara heltäckande, bedöms vara av betydelse för Bolagets framtida utveckling.

De huvudsakliga riskerna relaterade till Bolagets verksamhet och bransch innefattar:

 ❚ Koncernens verksamhet är föremål för risker som är associerade med svaga eller instabila 
 globala  ekonomiska och finansiella marknadsförhållanden och den cykliska karaktären 
inom vissa av Koncernens slutmarknader; 

 ❚ Hård konkurrens, förändringar i konkurrenssituationen eller utbudsöverskott på de 
marknader där Koncernen verkar kan minska Koncernens försäljning eller marknadsan-
del, eller sätta fortsatt press på dess försäljningspriser; 

 ❚ Koncernens strategi att öka dess marknadsandelar på både mogna marknader och 
tillväxt marknader, genom att fokusera på produkter i mellansegmentet, kan misslyckas 
eller inte ge  önskat resultat; 

 ❚ Koncernens strategiska satsningar inom affärsområdet After  Sales kan visa sig ej vara 
framgångsrika, delvis på grund av Koncernens oförmåga att penetrera en större andel av 
den installerade basen eller på grund av konkurrens från tredjepartsåterförsäljare; 

 ❚ Eventuella produktionsstörningar eller skador på Koncernens produktionsanläggningar 
kan  skada Koncernens förmåga att effektivt driva sin verksamhet, öka dess kostnader och 
skada dess rykte; 

 ❚ Koncernen är föremål för risker i samband med prisökningar på vissa produktions-
komponenter inklusive ståldelar, drivenheter, elektronik och kablar;

 ❚ Koncernen kan påverkas negativt av att dess leverantörer inte kan leverera vissa kompo-
nenter enligt överenskommelse eller att de levererar vissa komponenter av undermålig 
kvalitet, att de står inför finansiella, legala eller operativa problem eller ökade priser;

 ❚ Koncernens produkter säljs direkt och via tredjepartsdistributörer och ett misslyckande 
med att upprätthålla relationerna med dess befintliga distributörer, att attrahera ytter-
ligare distributörer kan påverka Koncernen negativt och kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och resultat;

 ❚  Koncernen är föremål för kreditrisker som härrör från dess affärer med kunder eller 
finansiella motparter;

 ❚ Koncernen är föremål för produktansvar, vilket kan skada dess rykte och ha en väsentlig 
negativ inverkan på dess affärsverksamhet, finansiella ställning och resultat;

 ❚ Koncernen är föremål för risk för tvister, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
dess verksamhet, finansiella ställning och resultat;

 ❚ Koncernens licenser, tillstånd, auktorisationer eller tredjepartscertifieringar kan till-
fälligt upphävas, ändras, upphöra eller återkallas innan de löper ut och koncernen kan 
vara  oförmögen att erhålla eller behålla diverse andra olika tillstånd eller auktorisationer;

 ❚ Koncernen är exponerad för valutakursfluktuationer; och

 ❚ Koncernen är exponerad för risker relaterade till rättssystemet i Kina såväl som den 
 kinesiska regeringens politska och ekonomiska policys.
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D.3 Huvudsakliga risker 
relaterade till värde-
pappren

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker. Sådana risker kan leda till att priset på 
 Bolagets aktier faller avsevärt och investerare riskerar att förlora hela eller del av sin  investering.

Risker relaterade till Bolagets aktier innefattar:

 ❚ Huvudägarna kommer att behålla ett betydande intresse i och kommer att fortsätta att 
utöva ett  betydande inflytande över Koncernen efter Erbjudandet och dess intressen kan 
skilja sig från eller komma i konflikt med andra aktieägares intressen;

 ❚ Framtida försäljningar eller möjligheten till framtida försäljningar, inklusive försälj
ningar av Huvudägarna, av ett betydande antal av Bolagets aktier kan påverka aktiernas 
marknadspris;

 ❚ Det finns ingen befintlig marknad för aktierna och en aktiv marknad för aktiernas handel 
kan komma att inte utvecklas eller upprätthållas;

 ❚ Erbjudandet kan komma att inte slutföras av olika skäl; 

 ❚ Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper i Koncernen kan späda ut aktie
innehav och påverka priset på de aktierna; 

 ❚ Priset på aktierna kan vara volatilt och marknadspriset på aktierna kan sjunka oproportio
nerligt till följd av händelser som inte är relaterade till Koncernens operativa resultat; 

 ❚ Ankarinvesterarna kan komma att inte fullgöra sina åtaganden; och

 ❚ Bolagets möjlighet att betala utdelning i framtiden kan begränsas och beror på flera 
 faktorer. 

avsnitt e – erbjudande

E.1 Emissionsintäkter och 
emissionskostnader

Inga aktier eller värdepapper emitteras eller erbjuds till försäljning av Bolaget inom ramen för 
Erbjudandet, och följaktligen erhåller Bolaget inga emissionsintäkter genom Erbjudandet. 
 Bolagets kostnader hänförliga till upptagandet av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm 
och Erbjudandet beräknas uppgå till omkring 40 miljoner kronor, varav 10,4 miljoner  kronor har 
belastat resultatet för 2014 såsom administrativa kostnader och resterande cirka 29,6 miljoner 
 kronor kommer att belasta  resultatet för 2015 såsom administrativa kostnader. Sådana kostnader 
är framförallt hänförliga till kostnader för revisorer, legala rådgivare, översättning och tryckning 
av Prospektet, såväl som kostnader relaterade till marknadsföringen av Erbjudandet.

E.2a Anledning till 
 Erbjudandet och 
användning av 
emissions likviden

Efter många år av privat ägande anser Bolagets ägare och styrelsen att det nu är ett lämpligt till
fälle att vidga Bolagets aktieägarbas och att ansöka om noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq 
 Stockholm. 

Bolaget förväntar sig dra nytta av tillgången till de svenska och internationella kapital
marknaderna som ett resultat av noteringen och förväntar sig även att noteringen av aktierna på 
 Nasdaq Stockholm kommer att förbättra Bolagets och dess verksamhets offentliga profil. Bola
get tror att båda dessa faktorer kommer att ytterligare stärka Bolagets position på den globala 
marknaden och skapa en lämplig grund för dess framtida utveckling. Av dessa skäl har styrelsen 
ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Bolaget kommer inte att erhålla någon del av intäkterna från försäljningen av de aktierna 
i  Erbjudandet.

E.3 Erbjudandets villkor 
och anvisningar

Erbjudandet omfattar upp till 19 800 000 befintliga aktier erbjudna till försäljning av Huvud
ägarna och vissa aktieägande anställda, motsvarande 45,0 % av det totala antalet aktier i Bolaget 
vid antagande om ett Erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet, och är upp
delat i två delar:

 ❚ Erbjudandet till allmänheten i Sverige1) 

 ❚ Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och internationellt2) 

Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 
17 juni 2015.

Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka det antal aktier som säljs av Huvudägarna i 
Erbjudandet med upp till 3 930 000 ytterligare aktier. 

Huvudägarna har ställt ut en option till Managers vilken kan utnyttjas inom 30 kalender dagar 
från första dag för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, vilket förväntas ske omkring 17 juni 
2015, enligt vilken Managers kan kräva att dessa aktieägare ska sälja upp till 3 559 500 aktier, mot
svarande 15% av det totala antalet aktier i Erbjudandet, baserat på antagandet att  Erbjudandet 
utökas  till fullo, vid antagande om ett Erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet.

1) Erbjudandet till allmänheten avser erbjudandet av aktier till privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av högst 10 000 aktier.
2) Erbjudandet till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av fler än 10 000 aktier.
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E.3 Erbjudandets villkor 
och anvisningar, forts

För att uppnå en marknadsmässig prissättning av aktierna i Erbjudandet, kommer institu-
tionella investerare ges möjlighet att delta i en form av anbudsförfarande genom att lämna in 
intresseanmälningar. Anbudsförfarandet pågår under perioden 5 juni – 16 juni 2015. Genom 
detta förfarande fastställs Erbjudandepris per aktie.

Prisintervallet i Erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet 80–95 kronor 
per aktie och har fastställts av Huvudägarna i samråd med Joint Global Coordinators baserat på 
ett bedömt investerings intresse från institutionella investerare. Erbjudandepriset till allmänhe-
ten  kommer dock inte att överstiga 95 kronor per aktie.

Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet till allmänheten beräknas ske 
under perioden 5 juni – 15 juni 2015 och avse lägst 100 aktier och högst 10 000 aktier, i jämna 
 poster om 50 aktier. Anmälan kan ske via SEB:s internetbank eller via särskild anmälningssedel 
som kan erhållas från SEB:s kontor, beställas från Alimak Group AB samt via Avanza. 
Anmälnings sedelar finns tillgängliga på Alimak Group AB:s hemsida (www.alimakgroup.com), 
samt SEB:s hemsida för prospektet (www.sebgroup.com/prospectuses). Anmälan måste ha 
inkommit till SEB senast klockan 17.00 den 15 juni 2015.

Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett VP-konto, ett servicekonto, en värde-
pappersdepå hos valfritt värdepappersinstitut eller ett investeringssparkonto hos SEB.

Saldot på det bankkonto hos SEB eller den värdepappersdepå eller det investeringsspar-
konto hos SEB som angivits på anmälningssedeln, måste under perioden från och med klockan 
00:00 den 16 juni 2015 till och med klockan 24:00 den 22 juni 2015 motsvara lägst det belopp som 
anmälan avser beräknat på det högsta priset i prisintervallet. Därför måste medlen finnas till-
gängliga eller  sättas in på angivet bankkonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto 
senast den 15 juni 2015 för att säkerställa att erforderligt belopp finns tillgängligt på angivet 
bankkonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto.

Den som är värdepappersdepå- och internetkund hos Avanza ska göra anmälan via Avanzas 
internettjänst. Anvisningar finns tillgängliga på www.avanza.se. Anmälan via Avanzas internet-
tjänst kan göras från den 5 juni 2015 till och med klockan 17:00 den 15 juni 2015.

Institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds att delta i en form av anbuds-
förförande som äger rum under perioden 5 juni 2015 – 16 juni 2015. Intresseanmälningar från 
institutionella investerare i Sverige och i utlandet ska ske till SEB Equities (+46(0)8 522 295 00), 
Citi (enligt särskilda instruktioner) eller Carnegie (enligt särkilda instruktioner).

Beslut om tilldelning av aktier fattas av Huvudägarna i samråd med Joint Global Coordina-
tors, varvid målet är att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktier 
bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel av aktier på 
Nasdaq Stockholm.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än anmä-
lan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Till-
delning till de personer som erhåller aktier kommer i första hand ske så att ett visst antal aktier 
tilldelas per anmälan. Tilldelning härutöver sker med viss, för alla lika, procentuell andel av det 
överskjutande antal aktier som anmälan avser och kommer endast att ske i jämna poster om 
50 aktier.

Fördelning bland de institutioner som lämnat intresseanmälan kommer att ske helt diskre-
tionärt. Ankarinvesterarna, som har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet, kommer 
emeller tid att prioriteras i förhållande till andra investerare upp till det totala antalet aktier i 
Erbjudandet som de har åtagit sig att förvärva.

Tilldelning beräknas ske omkring den 17 juni 2015.
Likvid kommer att dras från på anmälningssedeln angivet bankkonto omkring den 18 juni 

2015 och från angiven värdepappersdepå respektive angivet investeringssparkonto omkring den 
22 juni 2015.

Depåkunder hos Avanzaberäknas ha sina tilldelade, men ej betalda aktier tillgängliga på 
värdepappersdepån den 17 juni 2015. Likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas 
disponibelt på värdepappersdepån under perioden från och med den 15 juni 2015 klockan 17:00 
till och med likviddagen den 22 juni 2015 klockan 23:59.
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E.3 Erbjudandets villkor 
och anvisningar, forts

Institutionella investerare beräknas omkring den 17 juni 2015 i särskild ordning erhålla 
besked om tilldelning, varefter avräkningsnotor utsänds. Full betalning för tilldelade aktier ska 
erläggas kontant senast den 22 juni 2015.

Registrering hos Euroclear Sweden av tilldelade och betalda aktier förväntas för såväl insti-
tutionella investerare som för allmänheten ske på eller omkring den 22 juni 2015, varefter Euro-
clear Sweden sänder ut en avi som utvisar det antal aktier i Alimak Group AB som har registre-
rats på mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i 
enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Det slutliga utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande 
som kommer att finnas tillgängligt på Alimak Group AB:s hemsida, www.alimakgroup.com, 
omkring den 17 juni 2015.

E.4 Intressen och  
intressekonflikter

Citi och SEB är Joint Global Coordinators och är tillsammans med Carnegie Joint Bookrunners 
och Managers i Erbjudandet. Den totala ersättningen till Managers kommer delvis att vara bero-
ende av Erbjudandets framgång. Några av Managers och deras respektive närstående har från 
tid till annan genomfört, och kan i framtiden komma att genomföra, affärsbanksverksamhet, 
investmentbanksverksamhet och finansiell rådgivning och tjänster inom deras ordinarie verk-
samhet med Bolaget, Huvudägarna eller någon annan av Bolagets närstående. Avseende vissa av 
dessa transaktioner och tjänster är möjligheten till informationsdelning generellt sett begrän-
sad av sekretesskäl, interna rutiner eller tillämpliga regler och bestämmelser. Managers har 
erhållit och kommer att erhålla sedvanliga arvoden och provisioner för dessa transaktioner och 
tjänster och kan komma att ha intressen som inte ligger i linje, eller potentiellt i konflikt, med 
investerarnas och Bolagets intressen.

E.5 Huvudägarna/  
Lockupavtal

Enligt Placeringsavtalet som väntas ingås på den 16 juni 2015 kommer Huvud ägarna, och vissa 
aktieägande anställda i Bolaget, med vissa undantag, att under en viss tid efter att handeln på 
 Nasdaq Stockholm har påbörjats (”Inlåsningsperioden”) inte sälja sina respektive innehav. 
Inlåsningsperioden för Huvud ägarna blir sex månader och Inlåsningsperioden för vissa aktieä-
gande anställda kommer att vara 12 månader. I slutet av respektive Inlåsningsperiod kan 
aktierna erbjudas till försäljning, vilket kan påverka marknadspriset på aktierna. Joint Global 
Coordinators får göra undantag från dessa åtaganden. 

Enligt Placeringsavtalet åtar sig Bolaget med vissa undantag att inte erbjuda eller emittera 
aktier eller andra finansiella instrument som kan omvandlas till, utnyttjas för eller utbytas mot 
sådana aktier, eller offentliggöra sin avsikt att göra detta, för en period om 12 månader från  
första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, utan skriftligt godkännande från 
Joint Global Coordinators . 

E.6 Utspädningseffekt Ej tillämplig. Inga nya aktier kommer att ges ut i samband med Erbjudandet eller noteringen.

E.7 Kostnader som åläggs 
investerare och 
 budgivare 

Ej tillämplig. Investerare kommer inte påföras några kostnader av Bolaget eller säljande aktie-
ägare.
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Risker Relaterade till Koncernens verksamhet
koncernens verksamhet är föremål för risker förknippade 
med svaga eller instabila globala ekonomiska och finan-
siella marknadsförhållanden och den cykliska karaktären 
inom vissa av koncernens slutmarknader. 
De allmänna ekonomiska förhållandena och de globala finan-

siella marknaderna påverkar på många sätt den verksamhet 

som bedrivs av Koncernens slutkunder, vilket i sin tur påver-

kar efterfrågan på Koncernens produkter. Exempelvis mins-

kade Koncernens försäljning markant inom affärsområdena 

Construction Equipment och Rental på grund av en kraftig 

minskning i efterfrågan på dess produkter under den globala 

ekonomiska och finansiella krisen under 2008 och 2009. Då 

den typiska orderstocken1) för industrihissar är cirka sex till 12 

månader visade sig större delen av effekterna av den ekono-

miska och finansiella krisen på affärsområdet Industrial 

Equipment först under 2009 och 2010. Krisen följdes inled-

ningsvis av en ekonomisk återhämtning. Då viktiga tillväx-

tekonomier visade starkare tillväxt mellan andra halvan av 

2009 till första halvan av 2011, kännetecknades generellt sett 

denna period av en positiv utveckling på den europeiska och 

globala marknaden. Enligt Economist Intelligence Unit 

(”EIU”), ökade brutto nationalprodukten (”BNP”) under 2010 

med 2,1 % i Europa och med 10,4 % i Kina i jämförelse med 

2009. Under 2011 försvagades däremot de ekonomiska utsik-

terna bland annat till följd av turbulensen på de finansiella 

marknaderna och den olösta statsskuldkrisen i Europa. Vidare 

upplevde den globala ekonomin en stagnerande tillväxt under 

2012 och 2013. Enligt EIU minskade BNP i Europa med 0,4 % 

under 2012 och ökade inte under 2013. I Kina stagnerade BNP-

tillväxten på 7,7 % under 2012 och 7,7 % under 2013. Den glo-

bala ekonomin upplevde ett blandat ekonomiskt resultat 

under 2014 och det första kvartalet 2015, med beräknad BNP-

tillväxt för 2014 om 1,2 % i Europa och 7,4 % i Kina. Även om 

den globala ekonomin har visat tecken på återhämtning sedan 

den globala ekonomiska och finansiella krisen har sådan åter-

hämtning varit volatil och potentiellt inte hållbar på lång sikt.

Koncernen är beroende av efterfrågan på de slutmarknader 

på vilka Koncernens produkter används, exempelvis inom 

industrierna bygg, olja och gas, hamnar och skeppsvarv, energi 

och cement. Försäljningen av Koncernens industriutrustning 

inom industrierna olja och gas, hamnar och skeppsvarv, energi 

och andra industriella slutmarknader stod för 13 %, 5 %, 5 % 

re spektive 8 % av Koncernens totala intäkter under 2014.2) 

 Fluktuationer i orderingången för industri- och byggproduk-

ter såväl som uthyrningstjänster och, efterfrågan på Koncer-

nens utbud av eftermarknadstjänster, särskilt utbyten och 

renovering, återspeglar kundernas kapital investeringsbeslut 

och utnyttjandegraden av Koncernens utrustning, vilken till 

stor del är beroende av den ekonomiska aktiviteten i de olika 

branscherna och den övergripande ekonomiska och finansiella 

ställningen på de slutmarknader där Koncernens kunder är 

verksamma. Som ett resultat av detta cykliska mönster har 

Koncernen upplevt, och kan i framtiden åter uppleva, bety-

riskfaktorer

Varje investering i aktier är föremål för ett antal risker. därför bör varje potentiell investerare, innan sådan fattar ett 
beslut om investering, noggrant överväga de risker och de osäkerheter som är förknippade med investeringar i 
aktierna i erbjudandet, koncernens verksamhet och branschen som den verkar inom, tillsammans med all annan 
information som Prospektet innehåller, särskilt de riskfaktorer som beskrivs nedan.

nedan beskrivna riskfaktorer utgör inte en uttömmande lista eller förklaring till alla risker som en investerare 
kan exponeras för vid en investering i aktierna i erbjudandet och ska endast användas som vägledning. Ytterligare 
risker och osäkerheter i förhållande till koncernen som för närvarande inte är kända för koncernen, eller som 
 koncernen för närvarande anser vara oväsentliga, kan var för sig eller tillsammans ha en väsentlig negativ 
 inverkan på koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och resultat. Priset på aktierna kan i sådant eller 
sådana fall sjunka och investeraren kan förlora hela eller delar av sin investering. Prospektet innehåller framåt-
riktade uttalanden som är föremål för risker och osäkerheter. som ett resultat av vissa faktorer, inklusive de risker 
som  koncernen är exponerad för vilka är beskrivna nedan eller i andra delar av Prospektet, kan de faktiska 
 resultaten väsentligen skilja sig från de resultat som återges i sådana framåtriktade uttalanden. ordningen i vilken 
risk faktorerna nämns nedan utgör varken ett uttalande om sannolikheten för att riskerna förverkligas eller en 
bedömning av omfattningen av de ekonomiska effekterna eller riskernas betydelse.

ett investeringsbeslut bör inte enbart baseras på de riskvarningar som beskrivs i Prospektet eftersom sådan 
information inte är ett substitut för individuell rådgivning och information, anpassad till varje potentiell 
 investerares individuella krav, mål, erfarenhet, kunskap och förutsättningar.

investerare bör, mot bakgrund av informationen i Prospektet och deras personliga omständigheter, noga 
 överväga om en investering i aktierna i erbjudandet är lämplig för dem. 

1) Orderstock definieras som Koncernens bekräftade befintliga kundorders till dess att de levereras och intäkten redovisas.
2) Representerar icke-reviderad finansiell information.
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dande fluktuationer i efterfrågan på dess produkter och 

 därmed även i sin försäljning och lönsamhet. Detta följer av att 

Koncernens fasta kostnadsbas, särskilt dess personalkostnad 

och produktionskapacitet, inte fullt ut kan justeras för 

 fluktuationer i efterfrågan.

Affärsområdet Industrial Equipment är projektorienterat 

och projekten är ofta kopplade till investeringar i till exempel 

produktionsanläggningar eller plattformar. Efterfrågan på 

Koncernens industriprodukter är därför känslig för faktiska 

eller förväntade ekonomiska förhållanden och därmed för-

knippade investeringsnivåer på slutmarknaderna inom affärs-

området Industrial Equipment. Under 2014 uppgick Koncer-

nens totala produkt- och service intäkter på slutmarknaderna 

för olja och gas till 21 % av Koncernens totala intäkter, och för-

säljning av ny industriutrustning inom olje- och gasindustrin 

uppgick till 13 % av Koncernens totala intäkter.1) Inom olje- och 

gasindustrin, som historiskt sett varit cyklisk, påverkas efter-

frågan, och potentiellt försäljningspriser, på Koncernens pro-

dukter och tjänster av priserna på olja och gas, vilka har varit 

mycket volatila under de senaste åren. Sedan den andra hälften 

av 2014 har priset för ett fat Brent råolja fallit med cirka 40 %, 

från 112,3 USD per 1 juli 2014 till 66,2 USD per 18 maj 20152). 

Detta har resulterat i att olje- och gasindustrin har minskat 

sina planerade investeringar och utgifter. Priset på olja och gas 

är oförutsägbart, mycket volatilt och känsligt för en mängd 

olika faktorer, inklusive ekonomiska och politiska förhållan-

den. Nedgångar eller volatilitet i priset på olja och gas under en 

längre tid, eller marknadens förväntningar på potentiella 

sänkningar eller volatilitet i dessa priser, skulle kunna ha en 

negativ inverkan på prospektering, utveckling och produk-

tionsaktivitet och resultera i att olje- och gasindustrin sänker 

sina utgifter, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på 

Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Affärsområdena Construction Equipment och Rental 

betjänar byggbranschen. Denna påverkas starkt av det all-

männa ekonomiska klimatet och investeringsnivåer, vilka i sin 

tur kan påverkas av ett antal faktorer, inklusive räntesatser, 

deflation, politisk osäkerhet, beskattning, arbetslöshet, BNP-

tillväxt och andra faktorer som påverkar förtroendet för 

 ekonomin. Förhållandena för byggbranschen kan vara svåra 

att förutse och en avmattning eller en nedgång inom bygg-

branschen skulle kunna resultera i en minskning av efterfrå-

gan och försäljningspriserna på Koncernens produkter och 

uthyrningstjänster. 

Efterfrågan på Koncernens tjänster inom affärsområdet 

After Sales är i allmänhet mindre cyklisk än efterfrågan på 

Koncernens produktförsäljning och uthyrningsutbud, men 

korrelerar med utnyttjandegraden av utrustning som vanligt-

vis är lägre i perioder av låg ekonomisk aktivitet. Koncernens 

marknadspenetration vad avser eftermarknadstjänster är 

betydligt högre inom industriutrustning än inom byggutrust-

ning. Under 2014 var Koncernens marknadspenetration vad 

avser dess installerade bas av industri utrustning cirka 70 % och 

cirka 30 % vad avser dess byggutrustning3). Industriprodukter, 

som utgör cirka 33 % av Koncernens installerade bas stod för 

majoriteten av intäkterna för affärsområdet After Sales under 

2014. Eftersom ett av Koncernens strategiska initiativ inom 

eftermarknadstjänster fokuserar på vidare utveckling av för-

säljning och räckvidd på offshoremarknaden, finns det en oro 

att en nedgång eller volatilitet i priset på olja och gas under en 

längre period kan leda till avbrott i verksamheten på borrplatt-

formar och en övergripande nedgång i prospektering, utveck-

ling och produktionsaktivitet inom olje- och gasindustrin. 

Detta skulle minska utnyttjandegraden hos Koncernens efter-

marknadstjänster. Dessutom betjänar uthyrningsföretag, 

vilka tillsammans med distributörer är de största kundgrup-

perna inom affärsområdet Construction Equipment, ofta sin 

egen utrustningspark. Under nedåtgående ekonomiska cykler 

innebär detta att de ibland använder sin befintliga utrust-

ningspark för reservdelar och använder delar från den utrust-

ning som inte används till den utrustning som är i drift. Histo-

riskt har sådana underinvesteringar haft en negativ inverkan 

på Koncernens vinst från affärsområdet After Sales under 

 globala ekonomiska och finansiella nedgångar. Varje ovan 

beskriven faktor skulle kunna ha en väsentlig negativ inver-

kan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och 

 resultat.

Osäkra, svaga eller försämrade globala ekonomiska och 

finansiella marknadsvillkor, den cykliska karaktären hos Kon-

cernens verksamhet såväl som den ökade oförutsägbarheten 

hos konjunkturcyklerna på vissa av Koncernens slutmarkna-

der, skulle sammantaget kunna ha en väsentlig negativ inver-

kan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och 

resultat.

Hård konkurrens, förändringar i konkurrenssituationen 
eller utbudsöverskott på de marknader där koncernen 
verkar kan minska koncernens försäljning eller marknads-
andel, eller sätta fortsatt press på dess försäljningspriser.
Koncernen står inför direkt konkurrens inom alla produkt-

linjer, prisklasser och geografiska marknader. Koncernen 

 konkurrerar på grundval av hållbarhet, säkerhet, kvalitet, pris, 

de totala ägandekostnaderna, varumärkets igenkänning, 

kundservice, punktlig leverans och ett brett produktutbud. 

Koncernens konkurrenskraft är beroende av introduktionen 

av nya produkter med förbättrad funktionalitet och kvalitet, 

och samtidig minskning av produktionskostnaderna och 

 priserna för både nya och befintliga produkter. Koncernen kan 

potentiellt inte minska sina produktionskostnader eller 

erbjuda nya och befintliga produkter till attraktiva priser i 

jämförelse med sina konkurrenter och därför inte konkurrera 

framgångsrikt. 

Koncernen konkurrerar inom samtliga av dess affärsom-

råden främst med regionala och lokala konkurrenter. Koncer-

nens lokala konkurrenter kan ha fördelen av att vara mer 

bekanta med de politiska eller ekonomiska influenserna samt 

att vara mer bekanta med, leverantörer och slutkunder på de 

lokala marknaderna. Vissa av Koncernens konkurrenter kan 

också ha större finansiella resurser och möjlighet att erbjuda 

kundfinansiering eller rabatter, vilket kan medföra en konkur-

1) Representerar icke finansiell information.
2) Bloomberg 2015. 
3) Representerar icke finansiell information. Graden av penetration är beräknad på intäkter från delar och servicetjänster för kuggstångsdrift (exklusive 

delar och servicetjänster för linbaserade hiss system och renovering av kuggstångsdrift och linbaserade hissystem) på Koncernens installerade bas. 
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rensnackdel för Koncernen. Vissa av Koncernens konkurrenter 

försöker aktivt att utöka omfattningen av sin globala verksam-

het. En försvagning av eller stagnation i byggindustrin i Kina 

kan ytterligare påskynda de internationella expansionsåtgär-

der som vidtas av Koncernens konkurrenter från Asien-Stilla-

havsområdet, inklusive Kina. Koncernens konkurrenter på de 

mogna marknaderna kan också försöka utöka sin globala när-

varo och träda in på tillväxtmarknaderna, i synnerhet i Kina. 

Därtill kan varje konsolidering bland Koncernens konkurren-

ter ytterligare stärka deras konkurrenskraft genom ett förbätt-

rat produkterbjudande, ökad geografisk räckvidd och ökade 

finansiella resurser. En konsolidering i branschen kan leda till 

avtagande efterfrågan och lägre försäljningspriser på Koncer-

nens produkter och tjänster. Eventuella förändringar i struk-

turen hos Koncernens konkurrenter, uppkomsten av nya kon-

kurrenter på marknaden för vertikala transportlösningar som 

för närvarande är okända för Koncernen, eller en förstärkning 

av de kända befintliga konkurrenternas positioner kan sätta 

ytterligare tryck på Koncernen ur ett konkurrensperspektiv 

och resultera i en minskning av Koncernens försäljning, mark-

nadsandel och försäljningspriser.

Vidare drivs utbudet på de marknader inom vilka Koncer-

nen är verksam av Koncernens egna och dess konkurrenters 

tillverkningskapacitet. Typiskt sett ökas kapaciteten i perio-

der när faktisk eller förväntad framtida efterfrågan är stark och 

marginalerna är, eller förväntas vara, attraktiva. Ökat utbud 

från ny kapacitet hos Koncernen och/eller dess konkurrenter 

vid tillfällen då det finns otillräcklig efterfrågan för att stödja 

sådant utbud resulterar i överkapacitet, vilket leder till mins-

kad efterfrågan och försäljningspriser på Koncernens produk-

ter. Detta skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på 

Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och 

 resultat.

Skulle Koncernen misslyckas med att bibehålla en konkur-

renskraftig position på grundval av hållbarhet, säkerhet, kvali-

tet, produktpris, de totala ägandekostnaderna, varumärkets 

igenkänning, kundservice, punktlig leverans och ett brett pro-

duktutbud, eller med att anpassa sig till förändrade mark-

nadsförhållanden eller annorledes framgångsrikt konkurrera 

med dess konkurrenter, kan det ha en väsentligt negativ inver-

kan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och 

resultat.

koncernens strategi att öka dess marknadsandelar på 
både mogna marknader och tillväxtmarknader, genom att 
fokusera på produkter i mellansegmentet, kan misslyckas 
eller inte ge önskat resultat.
Koncernen avser att med ett särskilt fokus på Kina, Indien, 

Syd amerika och Sydostasien ytterligare stärka sin globala när-

varo på mogna marknader och tillväxtmarknader genom att 

bredda sitt utbud av produkter i mellansegmentet inom bygg-

tillämpningar. Eftersom byggmarknaderna i allmänhet, och 

det ekonomiska läget på tillväxtmarknaderna i synnerhet, är 

föremål för perioder av volatilitet, kan marknaden för bygg-

hissar i mellansegmentet komma att utvecklas långsammare 

än Koncernen räknat med, eller inte alls. 

Även om byggsektorn på de mogna marknaderna upp-

levde en djup nedgång till följd av den finansiella krisen 2008 

och uppvisade tecken på måttlig gradvis återhämtning mellan 

2012 och 2014, finns det ingen garanti att den ekonomiska 

trenden kommer att fortsätta eller fortsätta i samma takt. På 

det hela taget kan flera faktorer, inklusive volatilitet i BNP, 

inflation, växelkurser och räntesatser negativt påverka mogna 

marknader och tillväxtmarknader och leda till en minskad 

nivå av byggverksamhet. Till exempel har byggindustrin i 

Kina under de senaste åren upplevt en gradvis tillväxtavmatt-

ning, delvis på grund av den allmänna avmattningen i den 

ekonomiska tillväxten i Kina och delvis på grund av avmatt-

ningen på den kinesiska fastighetsmarknaden för kommersi-

ella lokaler och bostäder. Kinas regering har under de senaste 

åren genomfört en rad åtgärder för att kontrollera den ekono-

miska tillväxten bland annat genom att höja styrräntan, jus-

tera inlåningsreservkvoterna för affärsbankerna och genom 

att implementera andra åtgärder avsedda att strama åt till-

gången på lån och likviditet. Dessa åtgärder har bidragit till en 

avmattning i den kinesiska ekonomin.

En avmattning eller stagnation av tillväxten i byggsek-

torn, oavsett om den är faktisk eller uppfattad, en minskning 

av den ekonomiska tillväxten eller annars osäkra ekonomiska 

utsikter på de mogna marknaderna eller på tillväxtmarkna-

derna kan underminera efterfrågan på Koncernens mellanseg-

mentsprodukter och ha en väsentlig negativ inverkan på Kon-

cernens verksamhet, dess finansiella ställning och resultat. 

I mellansegmentet möter Koncernen dessutom hård kon-

kurrens från regionala och lokala aktörer, särskilt på tillväxt-

marknaderna. Koncernen anser att, medan säkerhet och till-

förlitlighet ofta representerar de grundläggande kundkraven 

inom byggbranschen på tillväxtmarknaderna, blir pris och 

varumärke ofta de  viktiga differentierande faktorerna för leve-

rantörer av byggprodukter i mellansegmentet. Om Koncernen 

inte kan erbjuda sina mellansegmentsprodukter till en attrak-

tiv kombination av pris och kvalitet i jämförelse med sina kon-

kurrenter och/eller om Koncernen inte kan kontrollera sina 

produktionskostnader, kan Koncernen komma att inte kunna 

konkurrera framgångsrikt i mellansegmentet. 

Skulle Koncernens strategi att öka sin marknadsandel på 

mogna marknader och tillväxtmarknader genom att fokusera 

på produkter i mellansegmentet inte vara framgångsrik eller 

inte nå så stor framgång som Koncernen avsett, kan eventuellt 

de investeringar som har gjorts, vilka kan vara betydande, inte 

leda till den ökning av intäkter som avsetts, vilket kan ha en 

väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, dess 

finansiella ställning och resultat.
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koncernens strategiska satsningar inom affärsområdet 
After sales kan visa sig vara ej framgångsrika, delvis på 
grund av koncernens oförmåga att penetrera en större 
andel av den installerade basen eller på grund av 
 konkurrens från tredjepartsåter försäljare. 
Affärsområdet After Sales genererade 33,6 %, 32,5 % respektive 

31,2 % av Koncernens intäkter under 2014, 2013 respektive 2012 

och 69,4 % och 63,4 % av Koncernens rörelse resultat (EBIT) 

under 2014 respektive 2013. Affärsområdet After Sales omfattar 

bland annat leverans av reservdelar och tillhandahållande av 

eftermarknadstjänster såsom inspektioner, underhåll, renove-

ringar och reparationstjänster. På marknaden för efter-

marknadstjänster konkurrerar Koncernen typiskt sett med 

 regionala och lokala tredjepartsåterförsäljare och tjänsteleve-

rantörer. Under 2014 hade Koncernen av penetrationsgrad på 

cirka 50 %1) av sin globalt installerade bas om cirka 21 000 enhe-

ter.2) Även om Koncernen anser att dess installerade bas ger 

möjlighet att ytter ligare öka marknadsandelen inom global 

service, kan dess ansträngningar att penetrera en större andel 

av dess installerade bas visa sig vara ineffektiva. 

Inom affärsområdet After Sales möter Koncernen direkt 

konkurrens från lokala och regionala leverantörer av efter-

marknadstjänster och reservdelar till kuggstångsdrift och lin-

baserade hissystem. Framgången för Koncernen inom affärs-

området After Sales beror inte bara på hur effektivt Koncernen 

skyddar sina varumärken och tekniska expertis, utan också på 

dess förmåga att betjäna sina kunder effektivare och snabbare 

än sina konkurrenter. Detta inkluderar omfattningen av Kon-

cernens tjänsteerbjudande, närheten till Koncernens tjänstele-

verantörer i förhållande till kunderna och Koncernens till-

lämpningserfarenhet. Dessutom kan tredjepartsåterförsäljare 

konkurrera med Koncernen genom att leverera obehöriga 

reproduktioner av Koncernens reservdelar. Om de tjänster och 

reproduktioner som tillhandahålls av tredjepartsåterförsäljare 

är defekta eller av sämre kvalitet än Koncernens tjänster och 

reservdelar, kan sådana tjänster eller reservdelar ha en negativ 

inverkan på funktionen hos Koncernens maskiner för industri 

eller bygg. Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på 

 Koncernens anseende och därmed på Koncernens intäkts-

möjlig heter. 

Det ovannämnda kan undergräva framgången hos Koncer-

nens strategiska satsningar inom affärsområdet After Sales och 

ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens rykte såväl 

som dess verksamhet, dess finansiella ställning och  resultat. 

koncernen är beroende av dess förmåga att anpassa sig 
till efterfrågan på marknaden och att utveckla nya 
 produkter och tjänster.
Koncernens långsiktiga framgång är bland annat beroende av 

dess förmåga att anpassa sig till förändrade industrikrav och 

att introducera attraktiva nya produkter och tjänster samti-

digt som man bibehåller en konkurrenskraftig prissättning 

inom sina respektive produktkategorier. För att upprätthålla 

sin konkurrenskraft måste Koncernen förutse kundernas 

behov och utveckla produkter och tjänster som accepteras av 

dess kunder. Exempelvis har industrins krav nyligen fokuserat 

på att öka det elektroniska innehållet i vertikala transport-

lösningar och en förändring av kraven på de drivmotorer som 

används i viss utrustning för vertikal transport. Som en del av 

sitt strategiska fokus lägger Koncernen hög vikt vid omkon-

struktion av befintliga produkter och utveckling av nya pro-

dukter. Det kan dock hända att Koncernens investeringar 

inom forskning och utveckling inte är framgångsrika eller inte 

ger den förväntade ekonomiska nyttan. Produktutveckling 

kräver betydande personalinvesteringar långt innan even-

tuella försäljningsresultat, och både teknologier och standar-

der kan förändras under utvecklingen, vilket potentiellt kan 

göra produkter föråldrade eller icke konkurrenskraftiga redan 

innan de introduceras vilket kan resultera i en partiell eller 

total förlust av Koncernens investering. 

Även om Koncernens insatser inom forskning och utveck-

ling är framgångsrika kan dess insatser inom produktutveck-

ling kanske inte omvandlas till försäljning av nya produkter, 

antingen för att de inte uppfyller kundernas behov eller för att 

de inte introduceras i tid. Ett misslyckande med att utveckla, 

eller förseningar i utvecklingen av, kommersiellt framgångs-

rika produkter som möter marknadens behov och förvänt-

ningar på teknisk innovation kan ha en väsentlig negativ 

inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning 

och resultat.

eventuella produktionsstörningar eller skador på 
 koncernens produktionsanläggningar kan skada 
 koncernens  förmåga att effektivt driva sin verksamhet, 
öka dess  kostnader och skada dess rykte.
Koncernen har tre produktionsanläggningar, en som ligger i 

Skellefteå, Sverige, och två produktionsanläggningar i 

Changshu, Kina, som är angränsande till varandra. Avbrott 

eller störningar i produktionsprocessen på någon av de 

anläggningarna, orsakade av till exempel brand, mekaniska 

fel, teknikstörningar, väderförhållanden, naturkatastrofer, 

arbetsmarknadskonflikter eller terroristverksamhet, kan få 

negativa effekter i form av direkta skador på egendom och pro-

duktionsavbrott som försämrar Koncernens förmåga att full-

följa sina skyldigheter gentemot sina kunder. Eventuella pro-

duktionsstörningar eller skador på Koncernens svenska 

produktionsanläggning kan ha en särskilt negativ inverkan på 

Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och resul-

tat, eftersom denna anläggning karakteriseras av hög grad av 

automatisering och är inriktad på tillverkning av special-

produkter, och att ersätta tillgångar och/eller produkter som 

skadats av sådana händelser kan vara svårt och dyrt. 

Koncernens kunder är ofta beroende av Koncernens 

 planerade leveranser i samband med större projekt och kan bli 

tvungna att senarelägga eller omplanera sina bygg- och pro-

duktionsverksamheter på grund av förseningar i Koncernens 

leveranser. I sin tur kan det få kunderna att välja alternativa 

leverantörer eller kräva finansiell kompensation från Koncer-

1) Representerar icke-reviderad finansiell information. Graden av penetration är beräknad på intäkter från delar och servicetjänster för kuggstångsdrift 
(exklusive delar och servicetjänster för linbaserade  hissystem och  renovering av kuggstångsdrift och linbaserade hissystem) på Koncernens installerade bas. 

2) Installerad bas är Koncernens egna industri- och byggutrustning installerad av Koncernen eller en tredje part, beräknad på grundval av Koncernens 
tillgäng liga försäljnings- och installationsregister och baserad på en uppskattad livslängd om 25–30 år för industrihissar och 25 år för byggutrustning. 
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nen. Koncernens kontrakt föreskriver typiskt sett vite i hän-

delse av att Koncernen inte kan prestera och leverera i enlighet 

med vad som specificerats i det relevanta avtalet och tidspla-

nen. Detta hindrar dock inte Koncernens kunder från att fram-

ställa ytterligare krav till Koncernen. Följaktligen kan sådana 

störningar eller skador ha en väsentlig negativ inverkan på 

Koncernens rykte såväl som dess verksamhet, dess finansiella 

ställning och resultat.

koncernen är föremål för risker i samband med 
 pris ökningar på vissa produktionskomponenter, inklusive 
stålbaserade delar, drivenheter, elektronik och kablar.
Volatilitet i priset på stålbaserade delar, drivenheter, elektro-

nik och kablar kan påverka produktions- och tillverknings-

kostnaderna för  Koncernen, vilka Koncernen eventuellt inte 

har möjlighet att lägga över på sina kunder. Vid vissa prisni-

våer kan den fortsatta produktionen av vissa produkter bli 

olönsam, eller priset på Koncernens produkter inte vara till-

räckligt attraktivt för dess kunder. Koncernen är särskilt bero-

ende av priserna på stålbaserade komponenter. Priset på det 

råmaterial som krävs för tillverkningen av delar och kompo-

nenter, såsom priset på stål, har en betydande inverkan på res-

pektive komponents pris. Stålindustrin är väldigt cyklisk till 

sin natur, och stålpriset har varit volatilt under senare år och 

kan förbli volatilit framöver. Betydelsen och den relativa effek-

ten av flera andra faktorer som påverkar priset på delar och 

komponenter är svåra att förutse eller kvantifiera. Koncernens 

kostnader för produktionskomponenter varierar också bero-

ende på graden av kapacitetsutnyttjande hos Koncernens leve-

rantörer, de kvantiteter som efterfrågas av leverantörerna, pro-

duktteknologi och produktspecifikationer. Som ett resultat av 

detta kan Koncernens kostnader för material variera kraftigt 

på kort sikt och, vid bristande tillgång öka snabbt och kraftigt.

Koncernen strävar efter att minimera effekterna av ett 

volatilt pris på råvaror genom prisjusteringsmekanismer 

inbyggda i sina avtal med leverantörer och kunder. Även om 

Koncernen försöker lägga över kostnadsökningar genom 

regelbunden översyn och justering av försäljningspris, och 

generellt har visat en god förmåga att anpassa sig till föränd-

ringar i insatspriserna, har Koncernen historiskt inte alltid 

framgångsrikt kunnat lägga över kostnadshöjningar och kan 

även i framtiden komma att inte kunna göra detta. Eventuella 

väsentliga prisökningar som Koncernen inte helt kan lägga 

över kan ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens lön-

samhet. Dessutom kan efterfrågan också kräva att Koncernen 

säljer sina produkter till ett lägre pris under perioder av sjun-

kande insatspriser, trots det faktum att Koncernen kanske 

använder befintliga lagervaror som köpts till högre priser vil-

ket därmed på kort sikt påverkar Koncernens lönsamhet 

negativt .

Volatila komponentkostnader och Koncernens begränsade 

förmåga att lägga över sådana prisökningar på leverantörer 

och kunder kan ha en väsentlig negativ inverkan på Koncer-

nens verksamhet, dess finansiella ställning och resultat.

koncernen kan påverkas negativt av att dess leverantörer 
inte kan leverera vissa komponenter enligt överens-
kommelse eller att de levererar vissa komponenter av 
undermålig kvalitet, eller möter finansiella, legala eller 
operativa problem eller stigande priser.
Koncernens produkter består av komponenter från flera olika 

leverantörer och dess produktion är i hög grad beroende av 

tillförlitlig och tillräcklig tillgång till högkvalitativa delar och 

komponenter, inklusive stålbaserade komponenter, drivenhe-

ter, elektronik och kablar. För att kunna tillverka, sälja och 

leverera kvalitetsprodukter är Koncernen beroende av leveran-

ser från sina leverantörer i enlighet med överenskomna krav 

avseende till exempel kvantitet, kvalitet och leveranstid. 

 Koncernen kan påverkas av att dess leverantörer möter finan-

siella, juridiska eller operativa problem, stigande priser, att de 

inte kan genomföra avtalade leveranser, eller att de levererar 

produkter som inte har testats ordentligt och/eller har kvali-

tetsproblem. Otillfredsställande leveranser från leverantörer 

kan orsaka Koncernen förseningar eller uteblivna leveranser, 

vilket kan resultera i en minskad försäljning. Om Koncernen 

behöver anskaffa produkter från en annan leverantör kan det 

orsaka övergångsproblem och kräva förnyade tester och kvali-

tetskontroller. Dessutom kan det uppstå fall då Koncernen 

saknar verkställighetsmekanismer mot en leverantör i hän-

delse av tvist, trots att Koncernen vinner tvisten i domstol eller 

en tribunal. Alla dessa faktorer kan ha en väsentlig negativ 

inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning 

och resultat.

ett misslyckande med att framgångsrikt implementera 
kostnadsminskningsinitiativ, strukturåtgärder och 
 omorganisationsprojekt i tid och på ett ekonomiskt sätt 
kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens 
 verksamhet, dess finansiella ställning och resultat.
För att stärka sin position och konkurrenskraft, utvärderar 

Koncernen löpande och implementerar från tid till annan 

olika initiativ för att minska kostnaderna, strukturåtgärder 

och omorganisationsprojekt för att stärka sin position och 

konkurrenskraft. Till exempel rationaliserade Koncernen 

 mellan 2010 och 2012 sin tillverkningsstruktur genom att över-

föra sina produktionsanläggningar från USA och Nederlän-

derna till Sverige och Kina. Framöver kan Koncernen komma 

att besluta att ytterligare rationalisera sin verksamhet och sina 

avdelningar eller ändra sin försäljnings-, tillverknings- eller 

distributionsstruktur.

Koncernen kan uppleva svårigheter eller störningar i 

implementeringen av sådana förändringar och det finns ingen 

garanti för att Koncernen kommer att kunna implementera 

dessa initiativ framgångsrikt. Dessutom kan det inte garante-

ras att Koncernens strukturåtgärder och omorganisations-

projekt kommer att uppnå avsedda mål eller inte ha oavsikt-

liga negativa konsekvenser för Koncernens verksamhet. 

Förverkligandet av någon av dessa risker kan ha en väsentlig 

negativ inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella 

ställning och resultat.
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om koncernens anseende tar skada kan det resultera i en 
lägre efterfrågan hos dess kunder eller en förlust av    
affärs- och tillväxtmöjligheter.
En viktig konkurrensfördel för Koncernen är dess varumärkes 

rykte, som förknippas med säkerhet, tillförlitlighet och kvali-

tet. Koncernens rykte är särskilt viktigt i förhållande till nya 

och befintliga kunder och distributörer. Således kan alla verk-

liga eller uppfattade drifts- eller logistikproblem och frågor 

som rör säkerheten, tillförlitligheten eller kvaliteten på Kon-

cernens produkter, eller en förlust av en välkänd kund leda till 

att Koncernens anseende tar skada. Skador på Koncernens 

anseende kan resultera i svårigheter att behålla befintliga kun-

der eller att locka nya kunder och distributörer, lägre efterfrå-

gan hos dess kunder och/eller förlust av affärs- eller tillväxt-

möjligheter. Det ovannämnda kan ha en väsentlig negativ 

inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning 

och resultat.

koncernens produkter säljs direkt och via tredjeparts-
distributörer och ett misslyckande med att upprätthålla 
relationerna med dess befintliga distributörer, att 
 attrahera ytterligare distributörer eller att effektivt hantera 
sina distributörer kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
koncernens  verksamhet, dess finansiella ställning och 
resultat.
Koncernen säljer idag sina produkter via fler än 55 tredjeparts-

distributörer. Koncernen har framöver, som en del av sin till-

växtstrategi, som mål att öka användningen av tredjeparts-

distributörer, särskilt på tillväxtmarknader. Många av 

Koncernens distributörer tillhandahåller också eftermark-

nadstjänster till Koncernens kunder. Koncernen ingår typiskt 

sett distributionsavtal med en varierande löptid, vilka kan 

sägas upp skriftligt inom en överrenskommen tidsperiod. När 

 Koncernens befintliga avtal upphör finns det en risk för att 

Koncernen inte kan förnya dessa avtal på förmånliga villkor 

eller överhuvudtaget. 

Konkurrensen om distributörer är hård då Koncernen 

måste konkurrera om distributörer med andra ledande tillver-

kare av vertikala transportlösningar inom bygg och industri, 

särskilt i Kina och på andra tillväxtmarknader. Sådana kon-

kurrenter, särskilt de i Kina, kan ha högre varumärkesigenkän-

ning, starkare lokal anknytning, överlägsna finansiella resur-

ser och ett bredare produktutbud än Koncernen, vilket ger 

dem en konkurrensfördel när det kommer till att hitta distri-

butörer. Koncernens konkurrenter kan även ingå långsiktiga 

och/eller exklusiva avtal som i praktiken förhindrar deras dist-

ributörer från att sälja Koncernens produkter. Vidare, trots att 

Koncernens typiska distributionsavtal uttryckligen utesluter 

ersättning för tiden efter upphörandet av avtalet, kan distribu-

törer komma att väcka talan om ersättning för tiden efter upp-

hörande av avtal till följd av viss nationell lagstiftning i t.ex. 

Sverige och Belgien, vilket kan resultera i ytterligare utgifter 

för Koncernen. Följaktligen kan det vara svårt, tidskrävande 

och störande för Koncernens verksamhet att engagera nya dist-

ributörer, samt att upprätthålla relationen med eller ersätta 

befintliga distributörer. Vidare är det tids- och resurskrävande 

att rekrytera och behålla tredjepartsdistributörer och utbilda 

dem i Koncernens teknologi och produkterbjudande.

Koncernen har en begränsad möjlighet att hantera och 

kontrollera sina distributörers verksamhet. Koncernen har 

inte möjlighet att säkerställa att dess distributörer efterlever 

samtliga tillämpliga lagar avseende försäljning och service av 

Koncernens produkter. Koncernens distributörer kan vidta 

vissa åtgärder som kan ha en väsentlig negativ inverkan på 

Koncernens rykte och verksamhet. Generellt sett utses Koncer-

nens distributörer som exklusiva distributörer inom ett defi-

nierat territorium. Detta hindrar dock inte Koncernen från att 

sälja sina produkter direkt till kunder inom det territoriet. 

Dessutom innehåller de flesta av Koncernens distributionsav-

tal exklusivitetsbestämmelser som utser Koncernen till ensam 

leverantör och hindrar respektive distributör från att sälja 

konkurrenters produkter till kunder inom vissa områden. 

Däremot kan Koncernens distributörer som inte hindras av 

exklusivitetsbestämmelser, sälja produkter som konkurrerar 

med Koncernens produkter och fokusera enbart på försälj-

ningen av sådana produkter som ger dem högre marginaler 

eller provision. Distributörerna kan också komma att, bland 

annat, sälja Koncernens produkter utanför deras utsedda terri-

torier, inte på ett adekvat främja Koncernens produkter, miss-

lyckas med att tillhandahålla lämplig utbildning och efter-

marknadstjänster till Koncernens kunder eller bedriva sin 

verksamhet i strid med gällande lagar eller föreskrifter i res-

pektive jurisdiktion. 

Varje ovanstående risk kan ha en väsentlig negativ inver-

kan på Koncernens rykte såväl som dess verksamhet, dess 

finansiella ställning och resultat.

koncernen är föremål för kreditrisker som härrör  
från dess affärer med kunder eller finansiella motparter.
En kreditrisk är risken för att Koncernens kunder inte kan full-

göra sina betalningsåtaganden. Denna risk står för merparten 

av Koncernens motpartsrisk. Betalningsvillkoren för Koncer-

nens kunder varierar beroende på affärsområde och geografi. 

Vissa avtal kräver förskottsbetalning innan projektets genom-

förande. Koncernen är av uppfattningen att många av dess 

kunder är beroende av likviditet från de globala kreditmark-

naderna och i vissa fall behöver extern finansiering för finan-

sieringen av sin verksamhet. Mer specifikt är hyres- och bygg-

företag, som utgör den största slutkundsbasen för Koncernens 

affärsområde Construction Equipment, starkt beroende av 

tillgången på tredjepartsfinansiering för deras verksamheter. 

Följaktligen kan en brist på likviditet på marknaden negativt 

inverka på kundernas förmåga att utföra betalningar inom 

ramen för befintliga kontrakt med Koncernen och leda till en 

minskning eller avbeställning av ordrar på Koncernens pro-

dukter och tjänster. Finansiell kredi trisk uppstår genom 

 Koncernens exponering mot utebliven betalning från motpar-

ter hos vilka Koncernen har investerat pengar, kortfristiga 

bankplaceringar eller finansiella instrument. Om Koncernens 

åtgärder för att minimera finansiella risker och kreditrisker 

inte är tillräckliga, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på 

Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och 

 resultat.
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Underlåtenhet att hålla lagernivåerna i linje med den 
ungefärliga nivån på efterfrågan på dess produkter kan få 
koncernen att gå miste om försäljning eller riskera 
 överskottslager och ökade lagerhållningskostnader.
Trots att Koncernen är involverad i ett antal komplexa indu-

striella projekt där en order i normala fall är undertecknad i 

god tid före själva produktionsfasen, så upprätthåller Koncer-

nen inom affärsområdena Construction Equipment och Ren-

tal en viss nivå av färdiga varor på lager för vissa av sina pro-

dukter. Detta för att möjliggöra omedelbar leverans när det 

krävs och därmed möta kundernas behov och förväntningar. 

Dessutom håller Koncernen en viss nivå av delar och kompo-

nenter för tillverkning i lager för att kunna säkra en stabil pro-

duktion av bygg- och industriutrustning. Däremot är progno-

ser för orderingång och produktion i sig osäkra. Om 

Koncernens prognostiserade efterfrågan är lägre än den fak-

tiska efter frågan kan Koncernen komma att inte kunna upp-

rätthålla en adekvat nivå på lagerhållningen av sina produkter, 

eller inte kunna tillverka produkterna i tid. Detta kan leda till 

försäljningsförluster och förlust av marknadsandelar till Kon-

cernens konkurrenter. Alternativt kan Koncernen även utsät-

tas för ökade lagerrisker på grund av alltför stor lagerhållning 

av sina produkter, delar eller komponenter. Lageröverskott 

kan öka lagerhållningskostnaderna och risken för inkurans, 

pris reduktioner eller avskrivningar. Ett misslyckande med att 

ställa korrekta prognoser för sin försäljning och behov av till-

verkningskomponenter kan ha en väsentlig negativ inverkan 

på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och 

resultat.

koncernen är föremål för produktansvar, vilket kan skada 
dess rykte och ha en väsentlig negativ inverkan på dess 
affärsverksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Koncernens produkter exponerar den för potentiella krav om 

de inte fungerar som förväntat, visar sig vara defekta eller om 

deras användning orsakar, resulterar i, eller påstås ha orsakat 

eller resulterat i personskador, projektförseningar, skador 

eller haft annan negativ inverkan. Alla produktansvarskrav, 

oavsett om de avser personskada eller projektförseningar eller 

andra skador, kan visa sig vara kostsamma och tidskrävande 

att försvara sig mot och kan potentiellt skada Koncernens 

rykte. Dessutom kan produktansvarskrav om de når framgång 

kräva att Koncernen betalar betydande skadestånd. Även om 

Koncernen för närvarande har produktansvarsförsäkring för 

att täcka eventuellt produktansvar som uppstår till följd av 

användning av dess produkter, kan försäkringsskyddet visa sig 

vara otillräckligt i enskilda fall. Dessutom kan produktan-

svarskrav härröra från brister i delar och/eller komponenter 

som köpts in från tredjepartsleverantörer. Sådana tredje-

partsleverantörer kan komma att inte hålla Koncernen skades-

lös för defekter i sådana delar och/eller komponenter eller 

endast ge begränsad skadeersättning som är otillräcklig för att 

täcka de skador som produktansvarskraven resulterat i. Ett 

produktansvarskrav, med eller utan grund, kan resultera i 

betydande negativ publicitet och därmed ha en väsentlig nega-

tiv inverkan på Koncernens rykte såväl som dess verksamhet, 

dess finansiella ställning och resultat. 

Dessutom kan ett materialdesigns-, tillverknings- eller 

kvalitetsrelaterat fel eller defekt i Koncernens produkter eller 

andra säkerhetsfrågor eller problem relaterade därtill kräva en 

produktåterkallelse eller ett frivilligt utbyte av produkter eller 

komponenter av Koncernen. Exempelvis genomförde Koncer-

nen mellan 2010 och 2012 ett frivilligt produktutbytesprogram 

för sina CT-adaptrar producerade i Nederländerna. I enlighet 

med programmet byttes alla kvalificerade utestående CT-

adaptrar ut mot nya transportplattform light (TPL) adaptrar.

Om myndigheterna i de jurisdiktioner där Koncernen är 

verksam beslutar att Koncernens produkter inte överensstäm-

mer med gällande kvalitets-, säkerhetskrav och standarder, 

inklusive prestandastandarder för vissa produkter, kan 

 Koncernen bli föremål för regulatoriska åtgärder och även 

 förlora licensen för sin verksamhet. Straffrättsligt ansvar kan 

utlösas av brott mot den allmänna skyldigheten att erbjuda 

säkra  produkter, eller uppstå från betydande skador som 

 orsakats användarna av defekta produkter. Alla sådana regula-

toriska åtgärder kan ha en väsentlig negativ inverkan på 

 Koncernens rykte såväl som dess verksamhet, dess finansiella 

ställning och resultat.

om koncernen blir föremål för ett betydande antal 
garanti anspråk kan dess kostnader öka kraftigt och  
dess rykte och varumärke drabbas.
Typiskt sett säljer Koncernen sina produkter med garanti-

villkor som omfattar en period om 12 till 24 månader efter 

 leveransdatum eller i enlighet med vad som annars avtalats. 

Koncernens produktgaranti kräver typiskt sett att den tillhan-

dahåller eftermarknadstjänster som täcker delar och arbete för 

de reparationer som inte utgör underhåll, exklusive de fall då 

reparationer krävs på grund av operatörens missbruk, felaktig 

användning eller oaktsamhet och som inte hänför sig till nor-

malt slitage. Reparation och utbyte av vissa delar och kompo-

nenter i Koncernens produkter som tillhandahålls från tredje-

partsleverantörer ombesörjs inte av Koncernen utan av 

tillverkarna av sådana delar och komponenter. I händelse av 

att sådana tredjepartsleverantörer dock vägrar att utföra sina 

garantiåtaganden eller att hålla Koncernen skadeslös för till-

handahållande av garantiservice till kunderna för att reparera 

sådana delar och komponenter, kan Koncernen ådra sig ytter-

ligare garantikostnader eller så kan uppkomna kostnader 

eventuellt inte ersättas.

Vidare erbjuder Koncernen genom en serie av garanti-

arrangemang, och på begäran, även sina kunder säkerheter för 

Koncernens genomförande och uppfyllande av sina skyldighe-

ter enligt avtalet eller lösandet av garantiärenden under den 

angivna garantiperioden. Den typiska löptiden för en säkerhet 

ställd för genomförande är cirka 12 månader från starten av 

genomförandet. Den typiska löptiden för en säkerhet ställd för 

garantier kan variera från 12 till 24 månader från leverans av 

produkten till kund. Löptiden för säkerheter ställda för 

genom förande och för garantier varierar dock och beror på 

affärs området och projekt. Om Koncernen inte kan fullfölja 

genomförandet eller lösa garantiärendet, tillhandahåller 

säkerheterna kompensation till ägaren av projektet genom 

respektive bank som gått i borgen. 



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) 19

Riskfaktorer

Om Koncernen upplever en ökning av garantikrav eller om 

dess reparations- och utbyteskostnader hänförliga till garanti-

anspråk ökar kraftigt, kan det skada Koncernens rykte och öka 

Koncernens garantikostnader. Dessutom kan Koncernens 

fasta kostnader hänförliga till dess arrangemang med ban-

kerna avseende säkerheter ställda för genomförande och för 

garantier öka om kunderna i allt högre grad utnyttjar sina 

säkerheter ställda för genomförande och för garantier, vilket 

kan ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens rykte 

såväl som dess verksamhet, dess finansiella ställning och 

 resultat.

de produktionsanläggningar och andra anläggningar som 
drivs av koncernen kan i sig vara farliga arbetsplatser och 
om koncernen inte lyckas upprätthålla en säker 
 arbetsmiljö kan den utsättas för betydande ekonomiska 
 förluster samt civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.
I Koncernens dagliga verksamhet arbetar dess anställda och 

andra personer ofta i närheten av stora maskiner, fordon i 

rörelse, tillverknings- eller industriprocesser och reglerat 

material. Koncernen ansvarar för säkerheten på sina anlägg-

ningar och måste följaktligen implementera adekvata säker-

hetsrutiner. Vid ett misslyckande med att implementera 

sådana rutiner eller om de rutiner som Koncernen implemen-

terar är ineffektiva, kan dess anställda och/eller andra personer 

skadas, eller så kan dess anläggningar drabbas av driftstopp, 

vilket kan hindra Koncernens verksamhet från att utföras 

 normalt liksom utsätta Koncernen, inklusive dess ledning, för 

civil- och straffrättsligt ansvar. Osäkra arbetsplatser har också 

en potential att öka personalomsättningen, öka kostnaderna 

för utrustning och öka Koncernens rörelsekostnader. Dess-

utom kan driften av Koncernens anläggningar involvera 

 hantering av farliga och andra reglerade material som, om de 

hanteras eller bortskaffas felaktigt, även kan utsätta Koncer-

nen för civil- och straffrättsligt ansvar. 

Om hanteringen inte sker korrekt kan den utrustning som 

tillverkas av Koncernen potentiellt vara farlig. Som en del av 

dess eftermarknadstjänster erbjuder Koncernen sina kunder 

heltäckande produktutbildningsprogram som riktas till per-

soner som arbetar med, använder eller underhåller utrust-

ningen. Koncernens kunder kan komma att skadas om Kon-

cernen misslyckas med att erbjuda ett lämpligt 

utbildningsprogram eller om utbildningsprogrammet som 

tillhandahålls visar sig vara otillräckligt eller ineffektivt. Som 

ett resultat av detta kan Koncernen bli föremål för civilrättsligt 

och straffrättsligt ansvar, förlora affärsmöjligheter på grund 

av miss nöjda kunder, samt förlora anseende. 

Varje ovanstående risk kan ha en väsentlig negativ inver-

kan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och 

resultat.

koncernen förlitar sig på sina it system och eventuella 
störningar i sådana system, eller om koncernen 
 misslyckas med att anpassa sig till den tekniska 
 utvecklingen kan skada koncernens verksamhet, rykte 
och öka dess kostnader. 
Koncernen förlitar sig på standardiserade informations-

system, nätverk och intern och extern kommunikation för att 

stödja sin verksamhet. Koncernen är särskilt beroende av sina 

IT-system för att köpa, sälja och leverera produkter och faktu-

rera sina kunder, samt för redovisning, finansiell rapportering 

och lagerhantering. Betydande problem med Koncernens IT-

infrastruktur som en följd av till exempel uppgraderingar av 

befintliga IT-system, brist på elektricitet, datorvirus, nätverks-

problem, eller brister i funktionen hos dessa IT-system kan 

stoppa eller försena tillverkningen och hindra Koncernen från 

att leverera produkter i rätt tid eller på annat sätt rutinmässigt 

bedriva sin verksamhet. Varje sådan händelse kan leda till för-

lust av kunder, intäktsminskning eller betydande kostnader 

för att lösa problemet eller felet, vilket kan ha en väsentlig 

negativ inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella 

ställning och resultat. 

För att förbli konkurrenskraftig måste Koncernen fort-

sätta att utveckla och förbättra sina IT-system och hålla jämna 

steg med nya IT-utvecklingar och samtidigt bibehålla tillför-

litligheten i sin verksamhet, sina produkter och tjänster. 

 Koncernen implementerade exempelvis under 2014 ett globalt 

 system för kundrelationshantering (eng. CRM – Customer 

 Relationship Management) som en del av Koncernens strate-

giska mål att stärka sitt försäljningsnätverk. Detta fungerar 

som en typ av marknadsövervakningssystem avsett att för-

bättra spårningsprestanda och individuell coachning av 

 Koncernens säljkår och distributörer genom att öka insynen i 

enskilda försäljningsaktiviteter. Koncernen kan bli tvungen 

att investera betydande ekonomiska, operativa och tekniska 

resurser i utvecklingen av ny programvara eller annan tekno-

logi, anskaffa utrustning och programvara eller uppgrade-

ringar av sina befintliga system och infrastruktur. Koncernen 

kommer potentiellt inte kunna förutse sådana utvecklingar 

eller ha resurser att på ett kostnadseffektivt sätt anskaffa, 

utveckla, implementera eller använda IT- och kommunika-

tionssystem som ger de funktioner som krävs för att Koncer-

nen ska konkurrera effektivt. Detta kan ha en väsentlig negativ 

inverkan på Koncernens rykte såväl som dess verksamhet, dess 

finansiella ställning och resultat. 

koncernen ägnar sig åt förvärv och investeringar och kan 
stöta på svårigheter med att framgångsrikt identifiera och 
utföra strategiska förvärv, integrera dem i sin befintliga 
verksamhet och etablera och upprätthålla sina strategiska 
relationer.
Som ett led i sin tillväxtstrategi har Koncernen gjort strate-

giska  förvärv i det förflutna och räknar med att göra sådana 

strategiska förvärv även i framtiden om attraktiva möjligheter 

uppstår. Koncernens förvärvsstrategi är inriktad på några vik-

tiga drivkrafter, inklusive att selektivt bredda sin befintliga 

produkt- och tjänsteportfölj, utöka sin närvaro på tillväxt-

marknader och att positionera Koncernen för inträde på 



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ)20

Riskfaktorer

 lönsamma angränsande nischer av vertikala transportlös-

ningar, särskilt inom industriella tillämpningar. Förutom att 

ägna sig åt strategiska förvärv kan Koncernen också göra inves-

teringar i gemensamma företag (joint ventures) och etablera 

och upprätthålla strategiska relationer med tredje parter. Det 

finns ingen garanti för att Koncernen kommer att kunna hitta 

lämpliga förvärvs- eller investeringsobjekt eller att Koncernen 

kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering på accepta-

bla villkor för framtida förvärvsobjekt. Dessutom kan strate-

giska förvärv, investeringar och relationer med tredje parter 

utsätta Koncernen för ett antal risker, inklusive tvister och 

meningsskiljaktigheter med partners i gemensamma företag 

(joint ventures) eller strategiska relationer. 

Förvärv är föremål för risker. Utöver bolagsspecifika risker 

finns det inte några garantier för att förvärv som Koncernen 

redan har gjort eller som den kan komma att göra i framtiden, 

kommer att integreras eller genomföras framgångsrikt, eller 

uppnå de önskade eller förväntade fördelarna och finansiella 

målen. Koncernens arbete med att integrera verksamheterna i 

förvärvade verksamheter med sin befintliga verksamhet och 

dess förmåga att utföra integrationsplaner för en förvärvad 

verksamhet kan påverkas av, och i vissa fall till och med 

begränsas genom lagar och föreskrifter. Framgångsrik inte-

gration av förvärvade verksamheter beror delvis på Koncer-

nens förmåga att hantera de kombinerade verksamheterna, att 

realisera möjligheter till intäktsökning som introduceras 

genom ett bredare produktutbud och expanderad geografisk 

täckning och att eliminera överflödiga och alltför höga kostna-

der. Vidare involverar integrationen av förvärvade verksamhe-

ter i Koncernens verksamhet ett antal andra risker, däribland, 

men inte begränsat till: krav på Koncernledningen och avled-

ning av dess uppmärksamhet; oförutsedda eller dolda skulder, 

inklusive exponering för oförutsedda stämningar och tvister 

hänförliga till nyligen förvärvade företag eller verksamheter; 

hantering av relationer till anställda och ökade kostnader för 

efterlevnad av regler avseende de förvärvade verksamheterna. 

Det finns också en risk att integrationsprocesser kan bli mer 

kostsamma eller mer tids krävande än beräknat. Även i fall då 

sådana transaktioner genomförs i tid och enligt plan, kan de 

synergier eller fördelar som faktiskt härrör från ett förvärv 

eller samarbete slutligen skilja sig väsentligt från Koncernens 

beräkningar eller förväntningar. Varje ovanstående risk kan ha 

en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, dess 

finansiella ställning och resultat.

koncernen kan bli föremål för ansvar och kostnader 
 hänförliga till dess immateriella rättigheter.
Koncernen använder sig av en kombination av varumärken, 

patent, licenser och andra åtgärder för att skydda sina immate-

riella rättigheter. Även om Koncernen inte är beroende av 

några viktigare patent eller licenser för sin verksamhet, är 

Koncernen av uppfattningen att dess varumärken, särskilt 

 Alimak Hek, Heis-Tek, Champion och Scando, spelar en viktig 

roll i skyddet av dess märkesnamn, marknadsföringen av 

 Koncernens produkter och bibehållandet av sina konkurrens-

mässiga fördelar. Koncernen har en portfölj av varumärken 

över hela världen, men åtnjuter inte samma skyddsnivå i alla 

länder. Följaktligen kan det inte garanteras att Koncernen 

kommer att erhålla skydd för varumärken eller liknande rätts-

skydd för Alimak, Hek, Heis-Tek, Champion, Scando och/eller 

andra märken i alla relevanta jurisdiktioner. Det finns en risk 

att lagarna i vissa främmande länder där Koncernen är verk-

sam inte tillräckligt kan skydda Koncernens immateriella 

rättig heter. Exempelvis är giltigheten, verkställbarheten och 

omfattningen av skyddet för immateriella rättigheter i Kina 

osäker och utvecklas fortfarande och Koncernen kan utsättas 

för betydande risker i det avseendet. De åtgärder som Koncer-

nen har vidtagit eller kommer att vidta för att skydda sina im-

materiella rättigheter ger kanske inte tillräckligt skydd och 

tredje parter kan komma att göra intrång i Koncernens imma-

teriella rättigheter, och Koncernen kan eventuellt, komma att 

inte ha tillräckliga resurser för att upprätthålla sina immate-

riella  rättigheter.

Vidare garanterar existensen av immateriella rättigheter 

inte att tillverkningen, försäljningen eller användningen av 

Koncernens produkter inte gör intrång i andras immateriella 

rättigheter. Koncernen kan inleda rättsprocesser för att för-

svara sina immateriella rättigheter och/eller kan vara föremål 

för tvister som inletts av tredje part baserat på påståenden om 

att Koncernen har gjort intrång i deras immateriella rättighe-

ter, två scenarier som båda kommer att vara tidskrävande och 

kostsamma att försvara. Koncernen kan inte garantera att den 

uppnår ett positivt resultat i sådana rättstvister. Koncernens 

immateriella rättigheter kan  eventuellt inte upprätthållas om 

de utmanas och Koncernen kan hindras från att använda 

någon av rättigheterna, vilket kan skada dess verksamhet. För-

lusten av varumärkesskydd kan vidare tvinga Koncernen att 

döpa om sina produkter och tjänster. Detta kan leda till förlust 

av varumärkesigenkänning och kräva att Koncernen lägger 

resurser på reklam och marknadsföring av nya varumärken. 

Förlust av patentskydd kan kräva att Koncernen överger de 

processer eller produktegenskaper som driver dess lönsamhet. 

Vidare kan alla anspråk på intrång i varumärke eller patent 

kräva att Koncernen ingår royalty- eller licensavtal för att få 

rätten att använda en tredje parts immateriella rättigheter 

vilka kanske inte är tillgängliga för Koncernen på godtagbara 

villkor.

koncernen är föremål för risk för tvister, vilket kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på dess verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.
Koncernen kan från tid till annan vara inblandad i rättsliga 

och administrativa förfaranden som rör dess verksamhet, 

inklusive efterlevnaden av inhemska och utländska lagar, 

 produktansvar, konkurrenslagstiftning och lagar som reglerar 

otillbörliga affärsmetoder, miljö, skatt, hälsa och säkerhet, 

samt avtalstolkning och immateriella rättigheter. För närva-

rande har Koncernen ett antal pågående materiella tvister, 

inklusive (i) brottmålsförfarande i  Belgien avseende påstådda 

defekter i levererade plattformar där Alimak Hek BV (Neder-

länderna) befanns skyldigt på två åtalspunkter och över-

klagade beslutet, (ii) en stämning avseende skadestånd på 

cirka 2,4 miljoner kronor för olycksfall och personskada i 

 Italien, som  baseras på påstådda defekter i en plattform, (iii) en 
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stämning avseende skadestånd för olycksfall och personskada i 

Frankrike, som baseras på påstådda defekter i maskin, samt 

(iv) ett hot om krav på ersättning från en tidigare distributör i 

Kuwait avseende en påstådd felaktig uppsägning av ett distri-

butionsavtal. För ytterligare information se ”Verksamhets

beskrivning – Väsentliga rättstvister”.

Om Koncernen döms eller anses ansvarig kan den komma 

att bli föremål för betydande böter, straff, återbetalningar eller 

andra skadestånd (i vissa fall höga straffliknande skadestånd). 

Sådana rättsliga och administrativa förfaranden kan visa sig 

vara tids krävande, störa den normala verksamheten och leda 

till betydande kostnader och kan ha en väsentlig negativ 

 inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning 

och resultat.

koncernen är exponerad för miljöansvar.
Koncernens tidigare och nuvarande verksamhet, anläggningar 

och fastigheter är föremål för omfattande och föränderliga 

utländska och inhemska lagar och föreskrifter avseende luftut-

släpp, utsläpp av avloppsvatten, hantering och bortskaffande 

av fasta och farliga material och avfall, sanering av förore-

ningar och andra lagar och föreskrifter avseende hälsa, säker-

het och miljö. Från tid till annan kan Koncernen vara involve-

rad i administrativa eller rättsliga förfaranden som rör hälsa, 

säkerhet och miljö. Dessutom har Koncernen tidigare ådragit 

sig och kommer att fortsätta att ådra sig utgifter för sådana 

ärenden. 

Koncernen kan från tid till annan vara skyldig att genom-

föra föroreningssaneringar och saneringar av utsläpp av regle-

rade material vid de anläggningar den äger eller driver (inklu-

sive  föroreningar orsakade av tidigare ägare och operatörer av 

sådana anläggningar) eller avseende extern slutförvaring av 

reglerade material. Exempelvis har en markförorening identi-

fierats på  Koncernens tidigare anläggning i Middlebeers, 

Nederländerna, där den bedrev tillverkningsverksamhet fram 

till 2010, och uthyrning, service och försäljningsverksamhet 

fram till slutet av 2014. Anläggningen har under perioden 

 mellan 1995 och 2013 varit föremål för sanering och 

uppföljnings övervakning. Vid framtida eventuell ombyggna-

tion/renovering av byggnader eller rivning av anläggningen, 

kan det uppkomma ytterligare problem relaterade till mark 

och grundvatten som kräver ytterligare sanering. Upptäckt av 

ytterligare föroreningar eller införandet av efterföljande sane-

ringsskyldigheter på denna eller andra anläggningar i fram-

tiden kan resultera i betydande merkostnader för Koncernen. 

Dessutom bedrev Koncernen fram till försäljningen 2011 en 

produktionsanläggning i USA. Även om inget saneringsarbete 

har krävts i relation till fastigheten, kan Koncernen vara före-

mål för eventuellt ansvar enligt Federal Comprehensive 

 Environmental Response, Compensation and Liability Act 

från 1980, i dess ändrade lydelse (”CERCLA”), och jämförbara 

delstatsförfattningar avseende eventuella föroreningar på 

anläggningen samt i samband med det material som skickats 

till tredje part för återvinning, behandling och/eller slutförva-

ring. CERCLA och jämförbara delstatsförfattningar påtvingar 

ansvar för utredning och sanering av föroreningar utan 

 hänsyn till vem som orsakade felet eller lagligheten av det 

beteende som bidrog till föroreningen och för skador på natur-

tillgångar. Ansvar enligt CERCLA är retroaktivt och under 

vissa omständigheter kan ansvar för hela kostnaden för en 

sanering åläggas vilken ansvarig part som helst. För närva-

rande är inga anmälningar enligt CERCLA eller liknande del-

statsförfattningar, som förväntas resultera i väsentliga kostna-

der, pågående mot Koncernen.

Koncernen kan inte heller garantera att identifieringen av 

för närvarande oidentifierade miljöförhållanden, ett mer 

kraftfullt verkställighetsförfarande från tillsynsmyndighe-

terna eller andra oförutsedda händelser inte kommer att upp-

stå i framtiden och ge upphov till ytterligare miljöansvar, kost-

nader för efterlevnad av  regler och/eller straff av väsentlig art. 

Dessutom är miljölagar och föreskrifter i ständig utveckling 

och det är omöjligt att exakt  förutsäga deras effekt. Varje ovan-

stående risk kan ha en väsentlig negativ inverkan på Koncer-

nens verksamhet, dess finansiella  ställning och resultat.

koncernens licenser, tillstånd, auktorisationer eller 
 tredjepartscertifieringar kan tillfälligt upphävas, ändras, 
upphöra eller återkallas innan de löper ut och koncernen 
kan vara oförmögen att erhålla eller behålla diverse andra 
olika tillstånd eller auktorisationer. 
Koncernens verksamhet, produktionsanläggningar och 

dotter bolag är föremål för regleringssystem inom en rad juris-

diktioner, inklusive licensiering och olika tillstånd och aukto-

risationer. Koncernen är skyldig att ha licenser för lagring och 

bearbetning av farligt och icke-farligt material, vattenanvänd-

ning och utsläpp, luftutsläpp och flytande utsläpp, energiför-

brukning och andra verksamheter. 

I samband med dess nyligen förvärvade produktionsan-

läggning i Changshu, Kina, ansökte Koncernen om, och befin-

ner sig för närvarande under process för, ett erhållande av ett 

utsläppstillstånd från lokala myndigheter. Misslyckande att 

erhålla detta tillstånd eller att förnya det i tid i framtiden kan 

innebära att Koncernen blir föremål för varningar, böter och 

andra påföljder, bland annat beordrande om att upphöra med 

utsläpp. Även om alla nödvändiga certifikat och tillstånd har 

utfärdats kan dessa certifikat, tillstånd och andra godkännan-

den innehålla villkor och restriktioner som kan påverka Kon-

cernens verksamhet negativt och kräva ytterligare investe-

ringar och tidsåtaganden från Koncernen, vilket kan ha en 

väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, dess 

finansiella ställning och resultat. 

Det finns ingen garanti att Koncernen i framtiden kommer 

att kunna få nya eller förnya sina befintliga licenser eller fort-

satt kunna efterleva vissa eller samtliga krav som ställs i sam-

band med nuvarande eller framtida licenser, tillstånd och auk-

torisationer. Tillsynsmyndig heterna kan också komma att 

införa ytterligare eller strängare skyldigheter eller driftgrän-

ser enligt de tillstånd och licenser som Koncernen erhåller eller 

förnyar i framtiden. Detta kan öka Koncernens kostnader eller 

begränsa dess verksamhet. Om Koncernen inte uppfyller kra-

ven enligt licenserna eller tillstånden kan tillsynsmyndighe-

terna ålägga Koncernen böter eller tillfälligt upphäva, åter-

kalla, eller avsluta licenserna och tillstånden, vilket kan ha en 

väsentlig negativ effekt på Koncernen. 
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Vidare är Koncernen frivilligt föremål för tredjepartscerti-

fieringar av dess teknik- och kvalitetsstandarder såsom de som 

tillhandahålls av Internationella Standardiseringsorganisatio-

nen (”ISO”). Varje misslyckande av Koncernen att möta de 

 kvalitets- och teknikkrav som behövs för att få tredjeparts-

certifieringar eller förlusten av befintliga 

tredjepartscertifieringar kan också leda till förlust av befint-

liga affärer eller ytterligare affärsmöjligheter.

Varje ovanstående risk kan ha en väsentlig negativ inver-

kan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och 

resultat.

Underlåtenhet att följa gällande lagar och föreskrifter eller 
förändringar i sådana lagar och föreskrifter kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, 
dess finansiella ställning och resultat.
I egenskap av ett industriföretag med verksamhet i flera juris-

diktioner är Koncernen föremål för internationella, nationella 

och lokala lagar och föreskrifter, såsom, men inte begränsat 

till, lagar och föreskrifter om arbete och anställning, hälsa, 

säkerhet och miljö, export, anti-korruption, handel, konkur-

rens och anti-trust. Koncernen är även föremål för utländska 

handelslagar och är  skyldig att betala tull för de material och 

produkter som den exporterar och importerar. Koncernen är 

verksam i en miljö där regulatoriska krav ofta ändras, utveck-

las kontinuerligt och kan komma att bli strängare. Koncernens 

efterlevnad av gällande lagar och föreskrifter kan bli kostsam, 

särskilt på områden där det råder inkonsekvens mellan de 

olika jurisdiktioner som Koncernen är verksam inom. 

Koncernen är även föremål för anti-mutbrottslagar och 

föreskrifter i de länder där Koncernen är verksam exempelvis 

USA:s Foreign Corrupt Practices Act (”FCPA”) och Storbritan-

niens Bribery Act 2010 som förbjuder företag och deras mellan-

händer att genomföra eller ta emot otillbörliga betalningar. 

Dessutom har många av de jurisdiktioner där Koncernen är 

verksam, inklusive USA, Sverige, Tyskland och andra med-

lemsstater i Europeiska Unionen, föreskrifter som kräver att 

Koncernen avstår från att göra affärer eller tillåter sina kunder 

att göra affärer genom Koncernen i vissa länder eller med vissa 

organisationer eller individer som finns upptagna på den för-

teckning som förs av sådana regeringar. Koncernen har nyli-

gen antagit en ny uppförandekod och är för närvarande i färd 

med att implementera nya policys samt ett nytt koncernge-

mensamt träningsprogram för att säkerställa efterlevnad av 

olika regulatoriska krav, däribland regler och lagar avseende 

anti-mutbrott och export-kontroll. Eftersom Koncernen tidi-

gare inte har haft ett sådant systematiskt tillvägagångssätt för 

att övervaka efterlevnad av sådana krav, kan Koncernen bli 

föremål för krav avseende överträdelser som ett resultat av 

tidigare handlingar. Vidare kan Koncernen kanske inte fram-

gångrikt implementera dessa nya styrsystem, policys och ruti-

ner på ett effektivt sätt. Ett misslyckande med detta kan även-

tyra Koncernens efterlevnad av regler och föreskrifter, vilket 

skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens 

verksamhet, dess finansiella ställning och resultat. Dessutom 

finns det ingen garanti för att de åtgärder som Koncernen vid-

tar för att försöka säkerställa lagenlighet kommer att hindra 

dess anställda eller ombud från att bryta mot FCPA eller lik-

nande lagar. 

Underlåtenhet att anta och genomdriva lämpliga interna 

policys för att säkerställa efterlevnad av lagar kan resultera i 

allvarliga straffrättsliga eller civilrättsliga sanktioner och Kon-

cernen kan även bli föremål för andra förpliktelser. Detta kan 

ha en väsentlig negativ inverkan på dess verksamhet, finan-

siella ställning och resultat. Koncernen kan också hållas ansva-

rig för åtgärder som vidtagits före dess styrning av respektive 

verksamhet eller åtgärder som vidtagits av Koncernens lokala 

och strategiska partners eller partners i gemensamma företag 

(joint ventures), även om en sådan partner inte är föremål för 

FCPA, Storbritanniens Bribery Act 2010 eller liknande bestäm-

melser i andra jurisdiktioner.

Underlåtenhet att följa gällande lagar och föreskrifter eller 

förändringar i sådana lagar och föreskrifter kan ha en väsentlig 

negativ inverkan på Koncernens rykte såväl som dess verksam-

het, dess finansiella ställning och resultat.

koncernen är exponerad för valutakursfluktuationer. 
I egenskap av en global verksamhet har Koncernen ett antal 

rapporterande enheter som använder andra valutor än svenska 

kronor i sin verksamhet, och Koncernen är exponerad för de 

finansiella risker som uppstår på grund av valutakursfluktua-

tioner. En valutarisk är risken för att valutakursfluktuationer 

kommer att ha en negativ inverkan på Koncernens kassaflöde, 

resultaträkning eller balansräkning. Valutakursförändringar 

påverkar Koncernens resultat dels när försäljningar och köp i 

utländska dotterbolag sker i olika valutor (transaktionsexpo-

nering) och dels när resultat- och balansräkningar omräknas 

till svenska kronor (omräkningsexponering). Jämförbarheten 

av Koncernens resultat mellan olika perioder kan komma att 

påverkas av förändringar i valutakurser. Exempelvis ökade 

Koncernens försäljningsintäkter med 225,3 miljoner kronor, 

eller 14,9 %, till 1 742,5 miljoner kronor under 2014, från 1 517,1 

miljoner kronor under 2013. Denna ökning var delvis hänför-

lig till positiva effekter från omräkningen av utländsk valuta 

inom Koncernen och uppgick till 3,8 procentenheter av den 

totala ökningen på 14,9 %.

De utländska valutor som har störst påverkan på Koncer-

nens intäkter och nettotillgångar är EUR, USD, AUD, CNY och 

GBP. Koncernen upprätthåller och upp daterar sina hedgings-

arrangemang bestående av valuta terminer, för att minska sin 

transaktionsexponering. Dock kan Koncernens hedgings-

strategi i slutändan vara otillräcklig eller inte vara framgångs-

rik. Om Koncernens åtgärder för att hedga och på annat sätt 

kontrollera effekterna av valutakursrörelser skulle visa sig 

otillräckliga kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Kon-

cernens verksamhet, dess finansiella ställning och resultat.



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) 23

Riskfaktorer

koncernen är exponerad för räntefluktuationer, vilket  
kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens  
verksamhet, dess finansiella ställning och resultat och i 
synnerhet påverka koncernens upplåning och dess 
 pensionsskulder och kostnader.
En ränterisk är risken att förändringar i marknadsräntorna 

 påverkar Koncernens räntenettoposter, verkliga värden och 

kassaflöden. Hastigheten med vilken en ränteförändring 

påverkar Koncernens finansiella ställning är beroende av de 

fasta eller rörliga räntevillkor för Koncernens tillgångar och/

eller skulder. Ränte risken uppstår på två sätt, där Koncernen 

har investerat i ränte bärande tillgångar vars värde förändras 

när räntan ändras, och där kostnaden för Koncernens upp-

låning förändras när det allmänna ränteläget förändras. 

Koncernens ränterisk uppstår främst från dess upplåning. 

Per den 31 december 2014 uppgick Koncernens totala upp-

låning till 1 839,3 miljoner kronor, varav 919,4 miljoner kronor, 

motsvarande 50,0 % av Koncernens då utestående skuld, i 

praktiken till fast ränta. Per den 31 december 2014 utgjorde 

aktieägar lånen från Apolus Holding AB, som kommer att 

 kvittas mot aktier i bolaget mot ett teckningspris motsvarande 

Erbjudandepriset den 17 juni 2015, 918,8 miljoner kronor av 

Bolagets utestående skuld till fast ränta. Återstående 919,9 

miljoner kronor, motsvarande 50,0 % av Koncernens då utestå-

ende lån per den 31 december 2014, löpte med rörlig ränta. 

I samband med Erbjudandet kommer aktieägarlånen från 

Apolus Holding AB att  kvittas mot aktier i Bolaget genom en 

kvittningsemission, som sker den 17 juni 2015, vidare beskrivet 

under ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertering av aktie

ägarlån”. Dessutom kommer Koncernen och Svenska Handels-

banken AB (publ) samtidigt med Erbjudandet att ingå en 

senior revolverande lånefacilitet, avseende flera valutor, om 1 

250 miljoner kronor (den ”Seniora Lånefaciliteten”), och 

använda belopp som lånats i enlighet med sådant avtal för att 

återbetala belopp som var utestående enligt dess tidigare seni-

ora lånefacilitet med Svenska Handelsbanken AB (publ) 

(”Tidigare Seniora Lånefaciliteten”). Den Seniora Lånefaci-

liteten löper med en rörlig ränta. För ytterligare information 

se ”Operationell och finansiell översikt – Skuldsättning”.

Fram till mars 2014 hedgade Koncernen sin exponering för 

ränte risk genom ränteswappar. Koncernens swappavtal löpte 

ut den 26 mars 2014. För närvarande har Koncernen inga hedg-

ningsarrangemang för dess ränteexponering. Om Koncernens 

åtgärder för att kontrollera effekterna av ränteförändringar 

visar sig vara ineffektiva kan ränteförändringar ha en väsentlig 

negativ inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella 

ställning och resultat.

Vidare har Koncernen olika pensionsplaner, däribland för-

månsbestämda pensionsplaner och avgiftsbestämda pensions-

planer, i enlighet med lokala villkor och rådande praxis i de 

länder som Koncernen verkar inom. Per 31 december 2014 hade 

Koncernen redovisat en nettoförmånsbestämd förpliktelse om 

64,5 miljoner kronor, varav de ofonderade definierade för-

månsskyldigheterna bestod av 42,6 miljoner kronor i Sverige 

och 3,8 miljoner kronor i andra jurisdiktioner, såsom Stor-

britannien,  Italien, Tyskland och Nederländerna. Finansie-

ringsstatus, skulder och kostnader för att upprätthålla sådana 

förmånsbestämda pensionsplaner kan påverkas av utveck-

lingen på finansmarknaden och särskilt räntefluktuationer. 

Exempelvis kräver redovisningen av sådana planer ett faststäl-

lande av diskonteringsräntor, förväntad kompensation och för-

väntad avkastning på förvaltningstillgångar och eventuella för-

ändringar i dessa variabler eller Koncernens bedömning av 

dessa kan ha en betydande inverkan på beräknade pensionsför-

pliktelser och periodiska nettopensionskostnader. En  negativ 

utveckling på finansmarknaderna och negativa ränteföränd-

ringar kan också ha en väsentlig inverkan på finansieringskra-

ven och de periodiska nettopensionskostnaderna. Således kan 

Koncernens kostnader för pensionsskulder fram över komma 

att öka  avsevärt, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på 

Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och  resultat.

koncernen är föremål för likviditetsrisk och kan  
behöva ytterligare finansiering, vilket den eventuellt  
inte kan komma att erhålla på förmånliga villkor, eller 
överhuvudtaget.
Likviditetsrisken är risken att Koncernen inte kan möta dess 

kortsiktiga betalningsförpliktelser. Koncernen har antagit en 

finansiell policy, som föreskriver att likviditetsreserven ska vara 

av sådan storlek att den kan hantera fluktuationer som förvän-

tas i den dagliga likviditeten inom en sexmånaders period.

Likviditetsrisken är risken att Koncernen inte kan möta 

dess kortsiktiga betalningsförpliktelser. Koncernen har anta-

git en finansiell policy, som föreskriver att likviditetsreserven 

ska vara av sådan storlek att den kan hantera fluktuationer 

som förväntas i den dagliga likviditeten inom en sexmånaders 

 period. Under den granskade perioden har Koncernens främ-

sta likviditetskällor varit dess nettokassa som genererats av 

dess verksamhet, aktieägarlån, kort- och långfristiga banklån 

(huvudsakligen under den Tidigare Seniora Lånefaciliteten).  

I samband med Erbjudandet kommer aktieägarlånen från 

Apolus Holding AB att kvittas mot aktier i Bolaget genom en 

kvittningsemission, som sker den 17 juni 2015, vidare beskrivet 

under ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertering av aktie

ägarlån”. Efter Erbjudandet förväntar sig Koncernen att dess 

viktigaste likviditetskällor fortsatt kommer att vara kassa-

flöden från verksamheten och kort- och långfristiga banklån. 

Extern finansering kommer huvudsakligen utgöras av Kon-

cernens Seniora Lånefacilitet. För ytterligare information 

angående Seniora Lånefaciliteten se ”Operationell och finansiell 

översikt – Skuldsättning”.

I framtiden kan dock Koncernen behöva ytterligare finan-

siella resurser för att nå sina strategiska mål eller för att svara 

på negativ utveckling i verksamheten eller driften. Vidare kan 

negativ utveckling av Koncernens försäljning eller marginaler 

eller andra oförutsedda förpliktelser, förändringar i tidpunk-

ten för skatte betalningar, betalningar av kortfristiga skulder 

eller mottagande av betalning för kortfristiga fordringar leda 

till en ansträngd likviditet och rörelse kapital och möjligtvis 

behov av ytterligare finansiering. 

För att få nödvändig finansiering kan Koncernen behöva 

använda disponibla finansiella tillgångar och/eller erhålla 

ytterligare finansiering genom exempelvis finansiering med 

eget kapital, lånefinansiering eller på annat sätt. Tillgången 
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till sådan ytterligare finansiering är beroende av en mängd 

faktorer såsom marknadsvillkor, den generella tillgången till 

krediter, den övergripande tillgången till krediter på de finan-

siella marknaderna samt Koncernens kreditvärdighet. Vidare 

kan eventuell lånefinansiering innehålla restriktiva villkor. 

Koncernens förmåga att möta framtida kapitalbehov är i hög 

grad beroende av framgången hos Koncernens produkter och 

tjänster. Det kan inte garanteras att Koncernen kommer att 

kunna anskaffa tillräckliga medel för att uppfylla framtida 

kapital behov till fördelaktiga villkor eller överhuvudtaget, 

genom offentlig eller  privat finansiering, strategiska relationer 

eller andra arrangemang.

Om någon av ovanstående risker förverkligas kan Koncer-

nen tvingas att bland annat söka ytterligare eget kapital, 

omstrukturera eller refinansiera sina skulder, skjuta upp 

anskaffandet av ytterligare finansiering, bära en högre kost-

nad för finansiering, minska eller fördröja investeringar eller 

sälja tillgångar eller verksamheter i ogynnsamma tider eller 

till ofördelaktiga priser eller andra villkor. Detta kan begränsa 

Koncernens förmåga att genomföra sin affärsplan, minska sin 

lönsamhet och avsevärt minska Koncernens finansiella flexibi-

litet. Således kan de faktorer som anges ovan ha en väsentlig 

negativ inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella 

ställning och resultat. 

ogynnsamma väderförhållanden, naturkrafter, epidemier, 
naturkatastrofer och andra katastrofer kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på koncernens verksamhet, dess 
 finansiella ställning och resultat.
Koncernens verksamhet är föremål för de allmänna miljö-

förhållandena i världen och särskilt miljöförhållandena i 

områden där Koncernen eller dess kunder är verksamma. 

Ogynnsamma väderförhållanden, naturkrafter, epidemier 

eller andra katastrofer kan fördröja eller till och med leda till 

att industri- och byggprojekt ställs in. Detta kan ha en negativ 

inverkan på efterfrågan på Koncernens produkter och/eller 

tjänster och ha en väsentlig inverkan på Koncernens verksam-

het, dess finansiella ställning och resultat. 

Vidare kan naturkatastrofer, naturkrafter eller ogynn-

samma väderförhållanden direkt skada, förstöra eller störa 

Koncernens tillverknings- eller produktionsanläggningar. 

Varje sådan händelse kan störa Koncernens verksamhet, för-

sena ny produktion och transporter av befintliga lager eller 

resultera i kostsamma reparationer, utbyten eller andra kost-

nader som alla skulle påverka Koncernens verksamhet nega-

tivt. Inverkan av sådana händelser beror på specifika geogra-

fiska omständigheter men kan vara betydande. Exempelvis 

har Kina under de senaste decennierna drabbats av hälso-

epidemier relaterade till utbrott av aviär influensa, H1N1-viru-

set och svår akut respiratorisk sjukdom (SARS). Varje långvarig 

återkommande aviär influensa, SARS eller andra negativa 

folkhälsoutvecklingar i Kina kan ha en väsentlig negativ effekt 

på Koncernens verksamhet i regionen. Detta kan innefatta 

re striktioner för Koncernens möjlighet att resa eller leverera 

produkter inom Kina samt tillfällig stängning av dess produk-

tionsanläggningar. Sådana nedläggningar och/eller rese- eller 

leveransbegränsningar kan allvarligt störa Koncernens affärs-

verksamhet och ha en väsentlig negativ inverkan på Koncer-

nens verksamhet, dess finansiella ställning och resultat. 

Även om tillverkningsanläggningar inte skadas direkt kan 

en stor naturkatastrof resultera i störningar i distributions-

kanaler eller leveranskedjor och betydande ökningar av priset 

på råvaror eller materialkomponenter som används i Koncer-

nens tillverkningsprocess. Det finns en ökande oro för att 

 klimatförändringar pågår och att dessa kan ha dramatisk 

påverkan på mänsklig aktivitet om inte aggressiva hjälpåt-

gärder vidtas. En blygsam men ihållande förändring i jordens 

medeltemperatur kan exempelvis leda inte bara till stigande 

vattennivåer och åtföljande översvämningar utan också till en 

ökning av frekvensen eller intensiteten i väderrelaterade 

naturkatastrofer i allmänhet. Koncernen kan inte förutsäga 

den ekonomiska inverkan, om någon, av naturkatastrofer eller 

klimatförändringar.

Ogynnsamma väderförhållanden, naturkrafter, epidemier 

och naturkatastrofer och andra katastrofer kan ha en väsentlig 

negativ inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella 

ställning och resultat.

säkerhetsöverträdelser och andra störningar kan  
äventyra koncernens information och exponera den  
för ansvar,  vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
dess  verksamhet och anseende.
I den dagliga verksamheten samlar och lagrar Koncernen, i 

data center och på dess nätverk, känslig information såsom 

egen affärsinformation och affärsinformation om dess kunder, 

leverantörer och affärspartners, såväl som kundernas och de 

anställdas person liga information. Säker bearbetning, under-

håll och överföring av denna information är kritisk för Koncer-

nens verksamhet och affärsstrategi. Trots sina säkerhetsåtgär-

der kan Koncernens IT- och infrastruktur vara sårbar för 

skadliga angrepp eller överträdelser på grund av personalens 

fel eller brott eller andra störningar, bland annat som ett resul-

tat av lansering av nya system. Varje sådant fel eller operativt 

misslyckande kan äventyra Koncernens nätverkssäkerhet och 

den information som lagras där kan offentliggöras, förloras 

eller stjälas. Varje sådan åtkomst, avslöjande eller annan för-

lust av information kan resultera i rättsliga anspråk eller 

 förfaranden och/eller regulatoriska böter, störa Koncernens 

verksamhet och/eller orsaka en förlust av förtroende för Kon-

cernens produkter och tjänster. Detta kan få en väsentlig nega-

tiv inverkan på Koncernens rykte såväl som dess verksamhet, 

dess finansiella ställning och resultat.

koncernen är föremål för politiska och samhälleliga risker, 
 särskilt på tillväxtmarknaderna.
Koncernen står inför risker, särskilt på tillväxtmarknaderna, i 

samband med sin exponering för politisk och social oro i de 

länder där Koncernen eller dess kunder är verksamma. Sådan 

oro kan ha en negativ inverkan på kundernas efterfrågan på 

Koncernens produkter och tjänster eller på Koncernens för-

måga att verka inom sådana jurisdiktioner. Exempel på poli-

tisk och social oro som kan påverka Koncernen eller dess kun-

der innefattar men är inte begränsat till: nationalisering, 

kapitalrestriktioner, terrorverksamhet, krig, hot om krig eller 
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terrorverksamhet, regimskifte, allmän social oro och motsva-

rande ökade säkerhetsåtgärder för resor som en konsekvens av 

sådana händelser, liksom geopolitisk  osäkerhet och internatio-

nella konflikter och spänningar. Alla sådana händelser kan 

påverka utvecklingen av bygg- eller industriprojekt, den all-

männa ekonomiska utvecklingen och konsumenternas förtro-

ende. Detta kan i sin tur ha en väsentlig negativ inverkan på 

Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och resul-

tat. Dessutom kan Koncernen komma att sakna en adekvat 

beredskapsplan eller återhämtningskapacitet på plats för att 

 hantera en större incident eller kris. Som ett resultat kan dess 

 operativa kontinuitet påverkas. Detta kan ha en väsentlig 

negativ inverkan på Koncernens rykte såväl som dess verksam-

het, dess finansiella situation och resultat. 

koncernen är exponerad för risker relaterade till 
 rätts systemet i kina såväl som den kinesiska 
regeringens  politiska och ekonomiska policys.
Koncernen har tillverknings och inköpsverksamhet i Kina och 

är föremål för allmänna kinesiska lagar och föreskrifter. Kinas 

rättssystem fortsätter att utvecklas snabbt och tolkningen av 

många lagar och föreskrifter innebär en osäkerhet som kan 

begränsa det skydd som är tillgängligt för utländska investe-

rare. Det är inte alltid möjligt att förutse tolkningen av rele-

vanta lagar och föreskrifter på grund av bristen på detaljerade 

tillämpningsregler utfärdade av statliga myndigheter. Vissa 

statliga myndigheter (inklusive lokala myndigheter) har even-

tuellt inte en konsekvent tillämpning av regler och föreskrifter 

som utfärdats antingen av dem själva eller av andra statliga 

kinesiska myndigheter och som därigenom gör en strikt efter-

levnad antingen opraktisk eller i vissa fall omöjlig. Att tillgripa 

administrativa och rättsliga förfaranden i Kina för att försäkra 

sig om lagstadgat rättsskydd eller för att genomdriva avtalsen-

liga rättig heter kanske inte alltid når framgång. Förvaltnings-

myndigheter och domstolar har en betydande frihet att tolka 

och verkställa lag- och avtalsbestämmelser. Jämfört med andra 

rättssystem är det därför svårare att bedöma resultatet av even-

tuella förfaranden och den skyddsnivå som är tillgänglig.

Vidare kan den ekonomiska, politiska och rättsliga utveck-

lingen i Kina avsevärt påverka Koncernens verksamhet, dess 

finansiella ställning och resultat. I många avseenden skiljer sig 

Kinas ekonomi från andra länders, inklusive graden av statlig 

inblandning, utvecklingsnivå, tillväxt, kontroll av utländsk 

valuta, tillgång till finansiering och resursfördelning. Även 

om Kinas ekonomi har vuxit kraftigt under de senaste två 

decennierna har tillväxten varit ojämn både geografiskt och 

mellan olika ekonomiska sektorer. Kinas regering har genom-

fört olika åtgärder för att främja och styra den ekonomiska till-

växten och resursfördelningen. Medan vissa av dessa åtgärder 

har gynnat den övergripande ekonomin i Kina kan de även 

påverka Koncernen negativt. Exempelvis kan Koncernens 

verksamhet, dess finansiella ställning och resultat påverkas 

negativt av en statlig kontroll gällande kapital investeringar 

eller förändringar i de skatteregler som gäller för Koncernen.

Den kinesiska regeringen äger en stor del av produktions-

tillgångarna i Kina. Den kinesiska regeringens kontroll över 

dessa tillgångar och andra aspekter av den nationella ekono-

min kan ha en väsentlig och negativ inverkan på Koncernens 

verksamhet. Genom sin resursfördelning utövar Kinas reger-

ing betydande kontroll över Kinas ekonomiska tillväxt. 

 Förutom att kontrollera betalningen av obligationer denomi-

nerade i utländska valutor, fastställer regeringen penning-

politiken och kan gynna vissa branscher och företag framför 

andra. Under de senaste åren har Kinas regering genomfört en 

rad åtgärder, såsom att höja bankbufferten mot inlåningsrän-

tor för att minska tillväxten i specifika sektorer av den kine-

siska ekonomin som regeringen befarade var överhettade. 

Denna åtgärd begränsade ytterligare de kommersiella banker-

nas förmåga att lämna lån och höja räntan. Sådana åtgärder, 

liksom andra kinesiska policys, kan väsentligt och negativt 

inverka på Koncernens förmåga att driva sin verksamhet i regi-

onen och därmed ha en väsentlig negativ inverkan på 

 Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och resultat .

koncernens verksamhet är i betydande utsträckning 
 beroende av dess lednings fortsatta tjänstgöring och dess 
förmåga att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft 
och koncernens verksamhet kan störas allvarligt om 
 koncernen skulle förlora ledande befattningshavare eller 
andra nyckelpersoner inom koncernen.
Koncernen är i betydande utsträckning beroende av dess led-

nings fortsatta tjänstgöring. Koncernens förmåga att behålla 

och attrahera andra kvalificerade yrkesmän, däribland de 

anställda inom forskning och utveckling, tillverkning, mark-

nadsföring, försäljning och eftermarknadstjänster, är också 

avgörande för Koncernens framtida framgångar. I synnerhet 

kan Koncernen ha svårt att hitta och attrahera kvalificerad 

arbetskraft till sin verksamhet i Kina. Koncernens inhemska 

och internationella konkurrenter och företag i branscher med 

anknytning till den bransch som Koncernen är verksam inom, 

konkurrerar med Koncernen om arbetskraft. Konkurrensen 

om sådan kvalificerad arbetskraft är intensiv och kan tvinga 

Koncernen att erbjuda högre ersättningar och andra förmåner 

för att attrahera och behålla medarbetare. Detta kan ha en 

väsentlig och negativ inverkan på Koncernens verksamhet, 

dess finansiella ställning och resultat. Koncernen kan vara 

oförmögen att attrahera och behålla den personal som krävs 

för att uppnå sina affärsmål och ett misslyckande med att göra 

detta kan allvarligt  störa dess verksamhet och framtidsutsik-

ter. Vidare, om Koncernens ansträngningar inom rekrytering 

och för att behålla sina anställda inte når framgång, kan kvali-

ficerad personal eventuellt inte integreras i arbetskraften i till-

räckligt god tid för att tillgodose Koncernens behov eftersom 

processen för att anställa och utbilda kvalificerad personal ofta 

är kostsam vad avser både tid och pengar.

Vidare har Koncernen ingen nyckelpersons-försäkring för 

representanter i ledningsgruppen eller för andra nyckelperso-

ner. Om Koncernen förlorar någon i Koncernledningen och/

eller andra nyckelpersoner kanske Koncernen inte kan hitta en 

lämplig eller kvalificerad ersättare och kan ådra sig ytterligare 

kostnader för att rekrytera och utbilda ny personal, vilket all-

varligt skulle kunna  störa dess verksamhet och framtidsutsik-

ter. Dessutom är vissa av Koncernens anställda nyckelpersoner, 

däribland vissa representanter i ledningsgruppen, inte 
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bundna av konkurrensklausuler. Om någon medlem av 

 Koncernledningen och/eller andra nyckelpersoner går till en 

konkurrent eller etablerar ett konkurrerande företag, kan 

Koncernen förlora en del av sina immateriella rättigheter eller 

kunder, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på 

 Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och r esultat.

koncernens verksamhet kan påverkas negativt av 
 betydande störningar i relationen till dess anställda.
Under första kvartalet 2015 hade Koncernen genomsnittligen 

motsvarande 1 072 heltidsanställda i Europa, Nord- och Syd-

amerika, Asien och Mellanöstern (inklusive Afrika). I vissa 

jurisdiktioner, såsom Sverige, Storbritannien och Kina, är 

 Koncernens anställda fackligt organiserade eller represente-

rade av företagsråd som omfattas av kollektivavtal. Om 

 Koncernen inte kan förhandla fram acceptabla avtal med fack-

föreningarna eller företagsråden kan det bland annat resultera 

i strejker, arbetsnedläggelser eller andra åtgärder avsedda att 

avsiktlig sänka arbetstakten hos berörda medarbetare och öka 

driftskostnaderna till följd av de högre löner eller förmåner 

som betalas till Koncernens anställda. Om  Koncernens 

anställda skulle delta i en strejk, arbetsnedläggelse eller andra 

åtgärder avsedda att avsiktligt sänka arbetstakten, eller om 

andra medarbetare skulle bli fackligt organiserade kan Koncer-

nen uppleva betydande störningar i verksamheten och ökade 

löpande kostnader för arbetskraft, vilket kan ha en väsentlig 

negativ inverkan på Koncernens rykte såväl som på dess verk-

samhet, dess finansiella ställning, resultat och anseende. 

koncernen kan påverkas av skattemyndigheternas alltmer 
rigorösa transaktionsgranskning och kan bli föremål för 
skatterisker hänförliga till tidigare taxeringsperioder. 
Koncernen bedriver sin verksamhet genom bolag i flera länder. 

Transaktioner mellan bolag i Koncernen sker enligt Koncer-

nens uppfattning eller tolkning av gällande skattelagar, 

skatte avtal, andra skatterättsliga bestämmelser och kraven 

som de berörda skattemyndigheterna har. Skattemyndig-

heterna i de berörda länderna kan dock göra bedömningar och 

fatta beslut som avviker från Koncernens uppfattning eller 

tolkning av ovannämnda lagar, avtal och andra bestämmelser. 

Exempelvis har Koncernen varit involverad i  diskussioner 

med Skatteverket om en kredit på australiska källskatter som 

tas ut på royalties som betalas av Koncernens  australiska 

dotter bolag. Total källskatt vid emissionen uppgår till cirka 

1,5 miljoner kronor per år. Skatteverket och även Förvaltnings-

rätten har slagit fast att ingen kredit är tillgänglig, med argu-

mentet att betalningen inte är en royaltybetalning enligt defi-

nitionen i svensk lag och det svensk-australiska skatteavtalet. 

De bolag som ingår i Koncernen bedriver gränsöverskri-

dande transaktioner som involverar material och tjänster från 

närstående bolag inom Koncernen. På grund av dessa gräns-

överskridande transaktioner är Koncernen exponerad för 

beskattningsrisker, särskilt när det gäller regler för internpris-

sättning som är tillämpliga inom flera jurisdiktioner. Före 

2014 sattes priserna mellan de koncerninterna tillverkarna och 

Koncernens egna försäljningskontor utifrån de rabattnivåer 

som gäller för den specifika marknaden, med liknande rabatt-

nivåer som gäller mot tredjepartsdistributörer. Från och med 

2014 implementerade Koncernen en ny policy angående 

internprissättning enligt vilken Koncernens egna försälj-

ningskontor måste rapportera rörelsemarginaler på ”arms-

längds avstånd”. I den mån Koncernen finnes inte ha följt till-

lämpliga regler för internprissättning, inklusive principen om 

armslängds avstånd som är tillämplig inom ramen för sådana 

regler, kan Koncernen bli föremål för ytterligare skattebetal-

ningar plus ränta och böter. 

Koncernens skattesituation, både för tidigare år och inne-

varande år, kan komma att förändras till följd av beslut av de 

behöriga skattemyndigheterna eller som ett resultat av änd-

rade lagar, avtal och andra föreskrifter. Sådana beslut eller för-

ändringar, möjligen retroaktiva, kan ha en väsentlig negativ 

inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning 

eller resultat.

koncernens försäkringsskydd kan komma att visa sig  vara 
otillräckligt för att täcka alla de risker som koncernen kan 
 ställas inför.
Koncernen har heltäckande ansvarsförsäkring på Koncernnivå 

liksom på lokal nivå beroende på tillgänglighet, mot olika ris-

ker till följd av avbrott i verksamheten, ansvar och egendoms-

förlust. Försäkrade risker omfattar avbrott i verksamheten, 

produktansvar, egendomsskador, ersättning till arbetstagare 

m.m. Medan  riskerna är försäkrade upp till nivåer som anses 

ekonomiskt rimliga av Koncernledningen, kan Koncernens 

försäkringsskydd i enskilda fall visa sig vara otillräckligt. Dess-

utom finns det vissa typer av förluster som i allmänhet inte är 

försäkrade eftersom de antingen anses omöjliga att försäkra 

eller är uteslutna i relevanta försäkringar. Hit hör exempelvis 

egendomsförluster som orsakas av krig eller terrorism eller 

yrkesmässigt/personligt ansvar där det har förekommit 

 oärlighet, uppsåt eller kriminella handlingar.

Dessutom kan Koncernen inte garantera att försäkring 

fortsättningsvis kommer att vara tillgänglig på ekonomiskt 

rimliga villkor eller att dess försäkringsgivare inte kommer att 

kräva att Koncernen ökar sin premie. Förverkligandet av 

någon av dessa risker kan ha en väsentlig negativ inverkan på 

Koncernens verksamhet, dess finansiella ställning och resultat. 

koncernen är exponerad för den potentiella risken för 
 försämring av goodwill. 
Per 31 december 2014 uppgick goodwill på Koncernens konso-

liderade balansräkning till 1 702,4 miljoner kronor, främst 

som ett resultat av Tritons förvärv av Koncernen 2007. Koncer-

nen genomför årligen, eller vid behov oftare, granskningar av 

nedskrivningsbehov av sina goodwillposter. Goodwill kan för-

sämras om Koncernen bedömer att marknadsvärdet för en till-

gång är lägre än dess redovisade värde på grund av förändrade 

omständigheter. Processen för att testa nedskrivningsbehovet 

för goodwill innebär många bedömningar, antaganden och 

uppskattningar av Koncernledningen vilket i sig reflekterar en 

hög grad av osäkerhet. Om en nedskrivning av goodwill anses 

föreligga är Koncernen skyldig att skriva ned sin goodwill 

 vilket resulterar i en kostnad för verksamheten. Följaktligen 

har varje beslut om nedskrivning av goodwill en väsentlig 

negativ inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella 

ställning och resultat.
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Risker relaterade till Erbjudandet och  
aktierna i Erbjudandet
Huvudägarna kommer att behålla ett betydande intresse 
i och kommer att fortsätta att utöva ett betydande 
 inflytande över koncernen efter erbjudandet och deras 
intressen kan skilja sig från eller komma i konflikt med 
andra aktie ägares intressen. 
Förutsatt att Apolus Holding AB kommer inneha 39 665 736 

aktier i Bolaget omedelbart före Erbjudandet (efter att aktie-

ägarlånen från Apolus Holding har kvittats mot aktier i 

 Bolaget), Huvudägarna kommer efter erbjudandet, indirekt 

genom Apolus Holding AB, att inneha 46,5 % av aktierna i 

 Bolaget förutsatt att Erbjudandet inte utökas och att Övertill-

delningsoptionen inte utnyttjas, 37,5 % förutsatt att Erbjudan-

det utökas till fullo och att Övertilldelningsoptionen inte 

utnyttjas och 29,4 % förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo 

och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Som ett 

resultat av detta kommer Huvud ägarna att ha tillräcklig röst-

styrka för att ha ett betydande inflytande över alla ärenden 

som kräver godkännande av aktieägarna, inklusive val av 

styrelseleda möter och godkännande av väsentliga företagsaf-

färer.  Huvudägarnas intressen kan komma att inte alltid vara i 

linje med Bolagets andra aktieägares intressen. I synnerhet 

kan Huvudägarna ha intressen i, eller göra förvärv av eller 

investeringar i, andra verksamheter som kan vara, eller kan bli, 

 konkurrenter till Koncernen.

framtida försäljningar eller möjligheten till framtida 
 försäljningar, inklusive försäljning av Huvudägarna, av ett 
betydande antal av Bolagets aktier kan påverka aktiernas 
marknadspris.
Koncernen kan inte förutsäga vilken effekt, om någon, en 

framtida försäljning av Bolagets aktier, eller tillgången på 

Bolagets aktier för framtida försäljning kommer att ha på 

marknadspriset på aktierna. En försäljning eller möjligheten 

till försäljning av ett betydande antal av Bolagets aktier på 

aktiemarknaden efter Erbjudandet, inklusive av Apolus 

 Holding AB, som kommer (förutsatt att Apolus Holding AB 

kommer inneha 39 665 736 aktier i Bolaget omedelbart före 

Erbjudandet efter att aktieägarlånen från Apolus Holding har 

kvittats mot aktier i Bolaget) inneha 46,5 % av aktierna i Bola-

get efter Erbjudandet förutsatt att Erbjudandet inte utökas 

och att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, 37,5 % förut-

satt att Erbjudandet utökas till fullo och att Övertilldelnings-

optionen inte utnyttjas och 29,4 % förutsatt att Erbjudandet 

utökas till fullo och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till 

fullo. kan påverka marknadspriset på aktierna negativt. Detta 

gör det svårare för innehavarna att i framtiden sälja sina aktier 

i  Bolaget eller för Bolaget att sälja aktierelaterade värdepapper 

vid en tidpunkt och till ett pris som de anser lämpligt. 

Vissa aktieägande anställda  är föremål för lock-up restrik-

tioner avseende överlåtelse av aktier i Bolaget i 12 månader 

(eller vad avser Huvudägarna, sex månader) från första dag för 

handel av aktierna i Bolaget. Efter att lock-up restriktionerna 

löper ut kan Bolaget inte förutsäga om ett betydande antal 

aktier i Bolaget kommer att säljas av sådana aktieägare på den 

öppna marknaden. Priset på aktierna kan falla kraftigt om 

sådana aktieägare säljer sina aktier i Bolaget efter att lock-up 

restriktionerna har löpt ut eller vid en tidigare tidpunkt med 

samtycke av Joint Global Coordinators, eller om sådan försälj-

ning av aktier i Bolaget förväntas av investerare. 

det finns ingen befintlig marknad för aktierna och en   
aktiv marknad för handel i aktierna kan komma att inte 
utvecklas eller upprätthållas. 
Före Erbjudandet har det inte funnits någon offentlig 

 marknad för handel i aktierna. Även om Bolaget har ansökt till 

 Nasdaq Stockholm om upptagande till handel på huvudmark-

naden för börsnoterade värdepapper kan Bolaget inte garan-

tera att en aktiv marknad för att handel i aktierna kommer att 

utvecklas eller om den utvecklas, kan upprätthållas efter 

Erbjudandet. Om en aktiv handel inte utvecklas eller upprätt-

hålls kan likviditeten och handelskursen för aktierna påverkas 

negativt.

erbjudandet kan komma att inte slutföras av olika skäl.
I enlighet med villkoren i Placeringsavtalet kan Placerings-

avtalet sägas upp av Managers under vissa omständigheter, 

fram till leverans och betalning, även efter inledningen av 

 handeln i aktierna. I ett sådant fall blir Erbjudandet ogiltigt 

och eventuell handel i aktierna som sker före slutlig avveckling 

kommer inte att upprätthållas.

framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper i 
koncernen kan späda ut aktieinnehav och kan påverka 
 priset på aktierna.
Bolaget kan i framtiden besluta att erbjuda ytterligare aktier 

eller andra värdepapper i syfte att finansiera nya kapitalinten-

siva projekt eller förvärv i samband med oförutsedda förplik-

telser eller utgifter, för att skapa aktieincitaments eller aktie-

optionsprogram, eller för något annat ändamål. Alla sådana 

ytterligare erbjudanden kan proportionellt minska ägandet 

och röstandelen för ägarna av aktierna liksom vinsten per aktie 

och nettotillgångsvärdet per aktie i Bolaget och alla sådana 

erbjudanden av Bolaget kan ha en negativ inverkan på aktier-

nas marknadspris.

Aktierna kan vara föremål för marknadsprissvängningar 
och marknadspriset på aktierna kan sjunka 
 oproportionerligt till följd av  händelser som inte är  
relaterade till  koncernens operativa resultat.
Erbjudandepriset är inte indikativt för marknadspriset på 

aktierna efter Erbjudandet. Marknadspriset på aktierna kan 

vara volatilt och föremål för stora svängningar. Marknadspriset 

på aktierna kan fluktuera som ett resultat av en mängd olika 

faktorer, bland annat, men inte begränsat till, de som refereras 

till i dessa riskfaktorer såväl som variationer i rörelseresultatet 

från tid till annan eller förändringar i intäkter eller vinstupp-

skattningar av Koncernen, branschaktörer eller finansanalyti-

ker. Marknadspriset kan också påverkas negativt av utveck-

lingar som inte är relaterade till Koncernens operativa resultat 

som t.ex. verksamhets- och kursutvecklingen hos andra företag 

som investerare kan anse vara jämförbara med Bolaget, speku-

lationer om Bolaget eller dess dotterbolag i pressen eller bland 
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investerare, ogynnsam uppmärksamhet i pressen, strategiska 

insatser av konkurrenter (inklusive förvärv och omstrukture-

ringar), förändringar i marknadsförhållanden och föränd-

ringar i regelverk. Var och en av dessa faktorer kan leda till 

väsentliga fluktuationer i priset på aktierna, vilket kan leda till 

att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.

Aktieägare i UsA och andra jurisdiktioner kanske inte kan 
delta i framtida emissioner av aktier.
Värdepapperslagarna i vissa jurisdiktioner kan begränsa Bola-

gets möjlighet att tillåta aktieägare att delta i framtida erbju-

danden. Om Bolaget emitterar nya aktier i en kontantemission 

kommer aktie ägare som huvudregel äga företrädesrätt att 

teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de ägde före 

emissionen. Aktieägare i vissa andra länder kan dock vara före-

mål för begränsningar som gör att de inte kan delta i sådana 

företrädesemissioner eller att deltagandet på annat sätt försvå-

ras eller begränsas. I synnerhet kommer aktieägare i USA even-

tuellt inte ha rätt att utöva dessa rättigheter såvida inte 

antingen aktierna och andra värdepapper som erbjuds och 

säljs är registrerade enligt US Securities Act i dess ändrade 

lydelse eller om aktierna och sådana andra värdepapper 

erbjuds i enlighet med ett undantag från eller i en transaktion 

som inte är föremål för registreringskraven i US Securities Act. 

Bolaget kan inte garantera presumtiva investerare att undan-

tag från sådana krav i utländska värdepapperslagar är möjliga 

så att aktieägare från USA eller andra aktieägare ska ha möjlig-

het att utöva sin företrädesrätt eller, om de är möjliga, att 

 Bolaget kan använda sådana undantag.

Ankarinvesterarna kan komma att inte fullgöra sina 
 åtaganden
Ankarinvesterarna har åtagit sig att, direkt eller indirekt, till 

Erbjudandepriset förvärva ett totalt antal aktier motsvarande 

(i) 5,95 % av det totala antalet aktier som säljs av Huvudägarna i 

Erbjudandet, respektive (ii) 7 % av det totala antalet aktier i 

Bolaget efter Erbjudandet (beräknat efter full utspädning), 

respektive (iii) 5 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter 

Erbjudandet (beräknat efter full utspädning). Ankarinveste-

rarnas åtaganden är, bland annat, villkorade av att: (i) första 

dag för handel med aktierna i Erbjudandet är senast den 

30 juni 2015; (ii) Erbjudandepriset inte överstiger 95 kronor 

(dvs det högsta priset i prisintervallet); (iii) Bolaget uppnår en 

free float om lägst 40 % av Bolagets aktiekapital efter 

 Erbjudandet (beräknat efter full utspädning) och (iv) sådan 

Ankarinvesterare till fullo tilldelas aktier i Erbjudandet mot-

svarande dess åtagande. Om dessa villkor inte uppfylls, 

 kommer Ankarinvesterarna inte att vara förpliktade att för-

värva aktier i Erbjudandet. 

Vidare har Ankarinvesterarnas åtaganden inte säkerställts 

genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning av säkerhe-

ter eller liknande arrangemang. Det finns således en risk att 

betalning av köpeskillingen och tilldelning av aktier till 

Ankar investerarna i Erbjudandet inte kommer att ske i sam-

band med Erbjudandets genomförande som förväntat, vilket 

kan ha en negativ inverkan på genomförandet av Erbjudandet. 

Därutöver kommer Ankarinvesterarnas aktier inte att omfat-

tas av formella lock-up arrangemang, vilket innebär att det är 

möjligt för Ankarinvesterarna att när som helst avyttra hela 

eller delar av sina innehav. Varje försäljning av ett betydande 

antal aktier i Bolaget kan leda till att marknadspriset på 

 Bolagets aktier sjunker. 

Bolagets möjlighet att betala utdelning i framtiden kan 
begränsas och beror på flera faktorer.
Om så beslutas av bolagsstämman kommer Bolagets aktie-

ägare ha rätt att erhålla framtida utdelningar, inklusive utdel-

ningar som beslutas avseende 2015 samt för varje efterföljande 

period. Bolagets möjligheter enligt svensk lag att föreslå och 

besluta om utdelningar är begränsade till sådana belopp som 

är tillgängliga för detta syfte. Vidare är Bolaget beroende av att 

dess operativa dotterbolag genererar de medel som behövs för 

att distribuera sina medel upp till Bolaget. Eftersom storleken 

på de eventuella framtida utdelningar som Bolaget gör kom-

mer att vara beroende av Bolagets framtida vinster, finansiella 

ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov och andra faktorer, 

finns det inga garantier för att en utdelning kommer att före-

slås eller beslutas under något visst år.

Utländska aktieägare kan vara föremål för valutarisk. 
Aktierna, och eventuella utdelningar som ska betalas i förhål-

lande till dem, kommer att vara denominerade i svenska kro-

nor. En investering i aktier av en investerare vars huvudsakliga 

valuta inte är svenska kronor, exponerar investeraren för 

valuta risk. Varje värdeminskning av svenska kronor i förhål-

lande till en sådan utländsk valuta kommer att minska värdet 

av investeringen i aktierna eller eventuella utdelningar i 

utländsk valuta.

Bolaget kommer att ådra sig ökade kostnader till följd av 
att det är ett publikt bolag.
I egenskap av ett börsnoterat bolag med aktier noterade på 

Nasdaq Stockholm kommer Bolaget att behöva uppfylla 

 börsens rapporterings-, informations- och bolagsstyrnings-

krav. Bolaget kommer att ådra sig ytterligare legala kostnader, 

redovisningskostnader samt andra kostnader för att följa 

dessa och andra tillämpliga regler och föreskrifter, inklusive 

kostnader för att anställa ytterligare personal. Bolaget räknar 

med att dessa ökade allmänna och administrativa kostnader 

som följer av att Bolaget är noterat, bland annat kommer att 

inkludera kostnader i samband med års- och kvartalsrapporter 

till aktieägarna, bolagsstämmor, investerarrelationer, ökade 

kostnader för ansvarsförsäkring för styrelse och ledning samt 

kostnader för ersättning till styrelse och ledning. Alla sådana 

ökade kostnader, enskilt eller tillsammans, kan ha en väsentlig 

negativ inverkan på Koncernens verksamhet, dess finansiella 

ställning och resultat.
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Prospektet innehåller diverse framåtriktade uttalanden som 

återspeglar Koncernledningens nuvarande syn vad avser fram-

tida händelser och förväntade finansiella och operativa resul-

tat. Framåtriktade uttalanden är generellt sett alla uttalanden 

som inte avser historiska fakta eller nuvarande fakta eller 

omständigheter. Uttrycken ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, 

”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer att”, 

”borde”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom 

negationer av dessa samt liknande uttryck indikerar att det 

kan röra sig om framåtriktade uttalanden. Andra framåt-

riktade uttalanden kan identifieras genom det sammanhang i 

 vilket uttalandena ingår. Framåtriktade uttalanden förekom-

mer på ett antal ställen i Prospektet inklusive, utan begräns-

ning till, avsnitten ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Verk

samhetsbeskrivning”, ”Marknadsöversikt” och ”Operationell och 

finansiell översikt” och innehåller bland annat uttalanden om: 

 ❚ förväntningarna avseende utvecklingen av Bolagets slut-

marknader, särskilt sektorerna för olja, gas och bygg;

 ❚ Koncernens strategier, framtidsutsikter och tillväxtmöjlig-

heter;

 ❚ Koncernens operationella och finansiella mål samt utdel-

ningspolicy, särskilt de som anges under ”Verksamhets

beskrivning – Finansiella Mål”;

 ❚ Koncernens likviditet, kapitaltillgångar och investeringar;

 ❚ Koncernens planerade investeringar och/eller förvärv;

 ❚ förväntningar avseende framtida tillväxt av efterfrågan på 

Koncernens produkter och tjänster, särskilt efterfrågan på 

mogna marknader och tillväxtmarknader på Koncernens 

 mellansegmentshiss och den tillväxt som är målet för 

 samtliga affärsområden;

 ❚ föreskrifters och lagars påverkan på Bolaget och dess verk-

samhet, inklusive efterlevnad av tillämpliga tillstånd och 

licenser;

 ❚ påverkan av ändringar i de skatteföreskrifter som Bolaget 

omfattas av;

 ❚ den konkurrensutsatta miljö som Bolaget verkar inom; och

 ❚ utfallet av rättstvister.

Även om Bolaget bedömer att de förväntningar som avspeglas 

i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan Bolaget inte 

garantera att de kommer att förverkligas eller visa sig vara 

 riktiga. Eftersom dessa uttalanden bygger på antaganden eller 

uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan 

de faktiska resultaten eller utfallen skilja sig väsentligt från 

vad som uttalas i de framåtriktade uttalandena till följd av 

många faktorer såsom: 

 ❚ utvecklingen på de globala ekonomiska och finansiella 

marknaderna och/eller cyklikaliteten på de slutmarknader 

där Bolaget är verksamt;

 ❚ konkurrensen på de marknader där Bolaget är verksamt, 

som skulle kunna reducera Bolagets intäkter och/eller sätta 

fortsatt tryck på dess försäljningspriser;

 ❚ Bolagets förmåga att implementera sina strategiska 

 initiativ i relation till sina mellan-segmentsprodukter och 

dess affärs område för After Sales;

 ❚ Bolagets förmåga att upprätthålla en hög standard i 

 produktion och att möta förändrade kundkrav;

 ❚ negativ påverkan till följd av avbrott eller skador på 

 Bolagets produktionsanläggningar;

 ❚ ökning av priser på vissa produktionskomponenter;

 ❚ prestandan hos Bolagets leverantörer av vissa komponenter;

 ❚ Bolagets förmåga att implementera initiativ för kostnads-

minskningar, strukturella åtgärder och omorganisations-

projekt;

 ❚ Bolagets förmåga att hantera distributörsrelationer;

 ❚ beroendet av sina kunders och andra finansiella motparters 

 kreditläge;

 ❚ Bolagets förmåga att upprätthålla och hantera sina 

 lagernivåer;

 ❚ Bolagets förmåga att upprätthålla en säker arbetsmiljö;

 ❚ beroendet av det starka rykte och framgången hos sina 

 varumärken;

 ❚ beroendet av IT-system och nätverk;

 ❚ Bolagets beroende av tillstånd, licenser, auktorisationer och 

 tredje-parts certifieringar;

 ❚ Bolagets efterlevnad av regelverk, inklusive skatt-, miljö-, 

samt hälso- och säkerhetsföreskrifter;

 ❚ Bolagets exponering mot valutakursrörelser och Bolagets 

 förmåga att finansiera sina pensionsförpliktelser;

 ❚ Bolagets exponering mot räntesatsrörelser;

 ❚ negativ påverkan till följd av väderförhållanden, händelser 

 orsakade av naturen, epidemier och andra katastrofer;

 ❚ beroendet av ledningsgrupp och andra anställda nyckel-

personer;

 ❚ strejker och andra arbetskonflikter;

 ❚ likviditets- och kreditrisker; och

 ❚ andra faktorer som anges i Prospektet.

Ytterligare faktorer som kan medföra väsentliga förändringar i 

Bolagets faktiska resultat, prestationer eller framgångar 

inkluderar, men är inte begränsade till, de som diskuteras i 

avsnittet ”Riskfaktorer”. 

Dessa framåtriktade uttalanden avser endast förhållanden 

per dagen för Prospektet. Bolaget åtar sig uttryckligen ingen 

skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåt-

riktade uttalanden till följd av ny information, framtida hän-

delser eller i övrigt, med undantag för vad som krävs enligt 

lagar och föreskrifter. Följaktligen uppmanas potentiella inves-

terare att inte opåkallat förlita sig på något av de framåtriktade 

uttalandena i Prospektet. 

 

framåtriktade uttalanden
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Alimaks styrelse och Bolagets aktieägare har beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm 

och att i samband därmed bredda Bolagets aktieägarbas genom ett erbjudande till allmänheten i Sverige samt ett 

erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt, inklusive ett erbjudande till s.k.  qualified 

institu tional buyers (QIBs) i USA med stöd av Rule 144A i U.S.  Securities Act.

Erbjudandet omfattar upp till 19 800 000 befintliga aktier motsvarande 45,0 % av antalet aktier i Bolaget, vid 

antagande om ett Erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet. Huvud ägarna har förbehållit sig 

rätten att utöka Erbjudandet med upp till 3 930 000 ytterligare aktier motsvarande 8,9 % av antalet aktier i Bolaget, 

vid antagandet om ett Erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisinter vallet i Erbjudandet samt att kvittning 

av aktieägarlånen från Apolus Holding AB kommer att ske den 17 juni 2015.  Dessutom har Huvudägarna utställt en 

Övertilldelningsoption till Managers att förvärva upp till 3 559 500 ytterligare befintliga aktier till Erbjudande-

priset motsvarande 8,1 % av antalet aktier i Bolaget, vid antagandet om ett Erbjudandepris motsvarande mittpunk-

ten i pris intervallet samt att kvittning av aktieägarlånen från Apolus Holding AB kommer att ske den 17 juni 2015. 

För ytter ligare information avseende Huvudägarna och det antal aktier som ingår i Erbjudandet, se ”Aktiekapital och 

Ägarförhållanden”. För ytterligare information rörande Övertilldelningsoptionen, se  ”Villkor och Anvisningar – Över

tilldelningsoption”.

Det slutgiltiga Erbjudandepriset för aktierna i Erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfa-

rande. Det slutliga priset per aktie förväntas fastställas inom intervallet 80–95 kronor per aktie av Huvudägarna i 

samråd med Joint  Global Coordinators. Erbjudandepriset till allmänheten i Sverige kommer inte att överstiga 95 

 kronor per aktie. Vid fast ställan det kommer hänsyn tas till faktorer såsom efterfrågan, vad avser pris och antal 

mottagna ordrar från institutionella och privata investerare, rådande marknadsvillkor, Bolagets historiska resul-

tat, uppskattningar av Bolagets potential och vinstutsikter samt marknadsvärderingen av jämförbara noterade 

bolag. Det slutgiltiga Erbjudande priset förväntas offentliggöras den 17 juni 2015. Första dag för  handel och dagen 

för notering av aktierna beräknas vara den 17 juni 2015.

Bolagets kostnader med anledning av Erbjudandet och noteringen förväntas uppgå till cirka 40 miljoner 

 kronor. Bolaget kommer inte att erhålla någon del av intäkterna från försäljningen av aktierna i Erbjudandet.

Investerare inbjuds härmed att förvärva upp till 19 800 000 aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospek-

tet, motsvarande 45 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet, vid anta-

gandet om ett Erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet samt att kvittning av aktieägarlånen 

från Apolus  Holding AB kommer att ske den 17 juni 2015. Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbju-

dandet och sälja 3 930 000 ytterligare aktier, motsvarande högst 8,9 % av det totala antalet aktier i Bolaget vid anta-

gande om ett Erbjudandepris mot svarande mittpunkten i prisintervallet samt att kvittning kommer att ske den 

17 juni 2015. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägarna åtagit sig att, på 

begäran av  Managers, sälja upp till 3 559 500 ytterligare befintliga aktier, motsvarande högst 15 % av det totala anta-

let aktier som omfattas av Erbjudandet och cirka 8,1 % av det totala antalet aktier i Bolaget, vid antagande om full 

utökning av Erbjudandet och ett pris i Erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet samt att kvittning 

av aktieägarlånen från Apolus Holding AB kommer att ske den 17 juni 2015. Om Huvudägarna fullt ut utnyttjar 

rätten att utöka Erbjudandet och Övertilldelnings optionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet motsvara 

27 289 500 aktier motsvarande 62,1 % av det totala antalet aktier i Bolaget vid antagande om full utökning av Erbju-

dandet och ett Erbjudandepris mot svarande mittpunkten i prisintervallet samt att kvittning av aktieägarlånen 

från Apolus Holding AB kommer att ske den 17 juni 2015. 

Baserat på ovan nämnda prisintervall skulle det totala värdet av Erbjudandet uppgå till minst cirka 1 584 miljo-

ner  kronor och högst cirka 1 881 miljoner kronor. Om Erbjudandet utökas fullt ut skulle det totala värdet av Erbju-

dandet uppgå till lägst cirka 2 183 miljoner kronor och till högst cirka 2 593 miljoner kronor, under antagande att 

Övertilldelnings optionen nyttjas fullt ut.

1) Den andel i Bolaget som Erbjudandet kommer att omfatta varierar beroende på Erbjudandepriset eftersom Erbjudandepriset påverkar antalet 
aktier som emitteras i samband med kvittningsemissionen mot aktieägarlånen från Apolus Holding AB vilken förväntas ske den 17 juni 2015, 
såsom beskrivs  ytterligare under ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertering av aktieägarlån”. 
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Ankarinvesterarna har åtagit sig att, direkt eller indirekt, till Erbjudandepriset, förvärva ett totalt antal aktier i 

Erbjudandet som anges nedan:

 ❚ Peder Pråhl, grundaren av Triton, har åtagit sig att (direkt eller indirekt genom bolag) förvärva 5,95 % av det totala 

antalet aktier som säljs av Huvudägarna i Erbjudandet i syfte att upprätthålla sitt befintliga indirekta ekonomiska 

intresse i Bolaget;

 ❚ Lannebo Fonder AB har åtagit sig att förvärva aktier motsvarande 7 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter 

 Erbjudandet (beräknat efter full utspädning); och

 ❚ Swedbank Robur Fonder AB (på uppdrag av sina investeringsfonder) har åtagit sig att förvärva aktier 

 motsvarande 5 % av det totala antalet aktier i  Bolaget efter Erbjudandet (beräknat efter full utspädning).

Var och en av Ankarinvesterarnas åtaganden är, bland annat, villkorade av att: (i) första dag för handel med aktierna 

i Erbjudandet är senast den 30 juni 2015; (ii) Erbjudandepriset inte överstiger 95 kronor (dvs det högsta priset i pris-

inter vallet); (iii) Bolaget uppnår en free float om lägst 40 % av Bolagets aktiekapital efter Erbjudandet (beräknat 

efter full utspädning) och (iv) sådan Ankarinvesterare till fullo tilldelas aktier i Erbjudandet motsvarande dess 

 åtagande. 

Stockholm den 3 juni 2015 Stockholm den 3 juni 2015 Stockholm den 3 juni 2015
Alimak Group AB (publ) Triton Apolus Holding AB

Styrelsen
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Bakgrund och motiv

Efter flera år av privat ägande anser Bolagets aktieägare och styrelse att det nu är ett lämpligt tillfälle att vidga 

Bolagets  aktieägarkrets samt ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. 

Bolaget förväntar sig även att dra nytta av tillgången till de svenska och internationella kapitalmarknaderna 

som ett resultat av noteringen och förväntar sig att noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm kommer att för-

bättra Bolagets samt dess verksamhets offentliga profil. Bolaget anser att båda dessa faktorer ytterligare kommer 

att stärka Bolagets position på den globala marknaden och erbjuda en lämplig grund för Bolagets framtida 

 utveckling. Av dessa skäl har styrelsen ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Efter genomförandet av Erbjudandet, kommer Huvudägarna att fortsatt inneha cirka 29,4–46,5 % av aktierna i 

 Bolaget, beroende på Erbjudandepriset, huruvida Erbjudandet tecknas fullt ut, huruvida Övertilldelnings-

optionen utnyttjas och huruvida Erbjudandet utökas till fullo. Huvudägarna kommer, med vissa undantag, att  

åta sig att inte avyttra sina resterande aktier under en period om 6 månader efter första dagen av handel.  

Se  ”Aktiekapital och Ägarförhållanden – Lockup avtal”.

Bolaget kommer inte att erhålla någon del av intäkterna från försäljningen av aktierna i Erbjudandet.

I övrigt hänvisas till innehållet i föreliggande Prospekt, vilket har upprättats av Alimak Group AB:s styrelse med anledning 

av  ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm samt det i samband därmed lämnade Erbjudandet.

Alimak Group AB:s styrelse är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla 

 rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med 

 faktiska förhållanden och att ingen information utelämnats som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 3 juni 2015

Alimak Group AB (publ)

Styrelsen
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Erbjudandet
Erbjudandet omfattar upp till 19 800 000 aktier erbjudna till 

försäljning av Huvudägarna och vissa aktieägande anställda, 

mot svarande cirka 45 % av det totala antalet aktier i Bolaget, 

vid antagande om ett Erbjudandepris motsvarande mittpunk-

ten i prisintervallet och är upp delat i två delar:

 ❚ Erbjudandet till allmänheten i Sverige1)

 ❚ Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och 

 internationellt2)

Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom 

pressmeddelande omkring den 17 juni 2015.

Utökning av erbjudandet
Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka det antal 

aktier som säljs av Huvudägarna i Erbjudandet med högst 

3 930 000 aktier.

Övertilldelningsoption
Huvudägarna har ställt ut en option till Managers för att täcka 

eventuell övertilldelning i Erbjudandet, vilken kan utnyttjas 

inom 30 kalenderdagar från första dag för handel i aktierna på 

Nasdaq Stockholm, vilket förväntas ske omkring den 17 juni 

2015, enligt vilken Managers kan begära att Huvud ägarna ska 

sälja upp till 3 559 500 ytterligare befintliga aktier, motsva-

rande 15 % av det sammanlagda antalet aktier i Erbjudandet, 

 baserat på antagandet att Erbjudandet utökas till fullo. 

fördelning av aktier
Fördelning av aktierna till respektive del av Erbjudandet 

 kommer att ske med beaktande av efterfrågan. Fördelningen 

kommer att beslutas av Huvudägarna i samråd med Joint 

 Global Coordinators. 

Anbudsförfarande
För att uppnå en marknadsmässig prissättning av aktierna i 

Erbjudandet, kommer institutionella investerare ges möjlig-

het att delta i en form av anbudsförfarande genom att lämna in 

intresse anmälningar. Anbudsförfarandet pågår under 

 perioden 5 juni – 16 juni 2015. Genom detta förfarande fast-

ställs Erbjudandepriset. Anbudsförfarandet för institutionella 

investerare kan komma att avslutas tidigare. Med delande om 

sådant eventuellt avbrytande lämnas genom pressmeddelande 

via en eller flera internationella nyhets byråer. Se vidare under 

rubriken ”Anmälan – Erbjudandet till institutionella 

 investerare”. 

Erbjudandepriset
Erbjudandepriset förväntas komma att fastställas inom inter-

vallet 80–95 kronor per aktie och har fastställts av Huvudägarna 

i samråd med Joint Global Coordinators baserat på ett bedömt 

investeringsintresse från institutionella investerare. 

Erbjudande priset i Erbjudandet till allmänheten kommer dock 

inte att överstiga 95 kronor per aktie. Courtage utgår inte. Det 

slutligen fastställda Erbjudandepriset kommer att offentlig-

göras genom pressmeddelande omkring den 17 juni 2015. 

Anmälan
erbjudandet till allmänheten i sverige
Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet till 

allmänheten ska ske under perioden 5 juni – 15 juni 2015 och 

avse lägst 100 aktier och högst 10 000 aktier3), i jämna poster 

om 50 aktier. Anmälan kan ske via SEB:s internetbank eller via 

 särskild anmälningssedel som kan erhållas från SEB:s  kontor, 

och beställas från  Alimak Group AB samt via Avanza, se vidare 

nedan. Anmälnings sedlar finns tillgängliga på  Alimak Group 

AB:s hemsida (www.alimakgroup.com) samt SEB:s hemsida 

för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses).

Anmälan måste ha inkommit till SEB senast klockan 17.00 

den 15 juni 2015. Observera att vissa bankkontor stänger före 

klockan 17.00. För sent inkommen anmälan liksom ofull-

ständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 

lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i 

förtryckt text. Endast en anmälan per person får göras och 

endast den  anmälan som SEB först registrerar beaktas. Obser-

vera att anmälan är bindande.

Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett VP-

konto, ett servicekonto, en värdepappersdepå hos valfritt 

värde pappersinstitut eller ett investeringssparkonto hos SEB. 

Personer som saknar ett VP-konto, ett servicekonto, en värde-

pappersdepå hos valfritt värdepappersinstitut eller ett investe-

ringssparkonto hos SEB måste öppna ett sådant före anmäl-

ningssedeln lämnas. Observera att det kan ta viss tid att öppna 

ett VP-konto, ett servicekonto, en värdepappersdepå eller ett 

investeringssparkonto.

Den som har en värdepappersdepå eller ett investerings-

sparkonto med specifika regler för värdepapperstransaktio-

ner, exempelvis inom ramen för en kapitalförsäkring, måste 

kontrollera med den bank eller det institut som för kontot 

eller tillhandahåller försäkringen, om förvärv av aktier inom 

ramen för Erbjudandet är möjligt. Observera att anmälan 

måste göras via den bank eller det institut som för kontot. 

Villkor och anvisningar

1) Erbjudandet till allmänheten avser erbjudandet av aktier till privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av högst 10 000 aktier. 
2) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av fler än 10 000 aktier.
3) Den som anmäler sig för förvärv av fler än 10 000 aktier ska kontakta SEB, Citi eller Carnegie i enlighet med vad som anges under rubriken ”Anmälan –  Det 

institutionella  erbjudandet”.
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Villkor och anvisningar

Den som anmäler sig måste dessutom ha ett bankkonto 

hos SEB. Om aktierna ska registreras på en värdepappersdepå, 

ett  servicekonto eller på en depå hos ett annat institut än SEB 

måste bankkonto i SEB anges. Kontot i SEB måste vara ett 

 Privatkonto, Enkla Sparkontot, Företagskonto eller Enkla 

 sparkontot företag. För depå eller investeringssparkonto i SEB 

behöver inget bankkonto anges. 

Endast ett konto kan anges för betalning och kontoinne-

havaren måste vara samma person som anmäler sig för förvärv 

av aktier i Erbjudandet. Vid förvärv av aktier som ska registre-

ras på ett investeringssparkonto måste likviden alltid betalas 

med medel som finns tillgängliga på investeringssparkontot. 

Kunder i SEB:s internetbank med så kallade Digipass, BankID 

eller Mobilt BankID har även möjlighet att anmäla sig via 

SEB:s internetbank. Anvisningar om deltagande i Erbjudan-

det via SEB:s internetbank kan erhållas på www.seb.se. 

Anmälan ska annars göras på den särskilda anmälnings-

sedeln och lämnas till något av SEB:s kontor i Sverige alterna-

tivt skickas till:

SEB

Emissioner R B6

106 40 Stockholm

Saldot på det bankkonto hos SEB eller den värdepappersdepå 

eller det investeringssparkonto hos SEB som angivits på 

anmälningssedeln, måste under perioden från och med 

klockan 00:00 den 16 juni 2015 till och med klockan 24:00 den 

22 juni 2015  motsvara lägst det belopp som anmälan avser 

beräknat på det högsta Erbjudandepriset i prisintervallet. Där-

för måste medlen finnas tillgängliga eller sättas in på angivet 

bankkonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto 

senast den 15 juni 2015 för att säkerställa att erforderligt 

belopp finns tillgängligt på angivet bankkonto, värdepappers-

depå eller investeringssparkonto. Detta innebär att kontoinne-

havaren förbinder sig att hålla beloppet tillgängligt på angivet 

konto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto under 

ovannämnda period och att innehavaren är medveten om att 

ingen tilldelning av aktier sker om beloppet inte är tillräckligt 

under tidsperioden. Observera att beloppet inte kommer att 

kunna disponeras under den angivna tidsperioden. 

Snarast möjligt efter det att tilldelning skett kommer med-

len att vara fritt tillgängliga för dem som inte erhåller tilldel-

ning. Medel som inte är tillgängliga kommer även under den 

angivna perioden att berättiga till ränta i enlighet med villko-

ren för det konto, den värdepappersdepå eller det investerings-

sparkonto som angivits i anmälan.

För kunder hos SEB med ett investeringssparkonto kom-

mer SEB, om anmälan resulterar i tilldelning, att förvärva 

motsvarande antal aktier i Erbjudandet och vidareförsälja 

aktierna till kunden till Erbjudandepriset. 

Anmälan via Avanza
Den som är värdepappersdepå- och internetkund hos Avanza 

ska göra anmälan via Avanzas internettjänst. Anvisningar 

finns tillgängliga på www.avanza.se. Anmälan via Avanzas 

internettjänst kan göras från den 5 juni 2015 till och med 

klockan 17:00 den 15 juni 2015.

erbjudandet till institutionella investerare
Institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds 

att delta i en form av anbudsförförande som äger rum under 

perioden 5 juni 2015 – 16 juni 2015. Intresseanmälningar från 

institutionella investerare i Sverige och i utlandet ska ske till 
SEB Equities (+46(0)8 522 295 00), Citi (enligt särskilda 

instruktioner) eller Carnegie (enligt särkilda instruktioner).

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Huvudägarna i samråd 

med Joint Global Coordinators, varvid målet är att uppnå en 

god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna 

bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden 

och likvid handel av aktierna på Nasdaq Stockholm. Ankar-

investerare, som har  åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudan-

det, kommer emellertid att prioriteras i förhållande till andra 

investerare upp till det totala antalet aktier i Erbjudandet som 

de har åtagit sig att förvärva. 

Till delningen är inte beroende av när under anmälnings-

tiden anmälan lämnas in. Endast en  anmälan per person 

 kommer att beaktas.

erbjudandet till allmänheten i sverige
I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med 

ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt 

eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. 

Tilldelning till de personer som erhåller aktier kommer i för-

sta hand ske så att ett visst antal aktier tilldelas per anmälan. 

Tilldelning härutöver sker med viss, för alla lika, procentuell 

andel av det överskjutande antal aktier som anmälan avser och 

kommer endast att ske i jämna poster om 50 aktier. Observera 

att för att komma ifråga för tilldelning måste saldot på det 

bankkonto, den värdepappersdepå eller det investeringsspar-

konto hos SEB eller Avanza som angivits på anmälningssedeln 

motsvara lägst det belopp som anmälan avser beräknat på hög-

sta  priset i pris intervallet. Härutöver kan till Alimak Group AB 

närstående parter samt kunder i SEB komma att särskilt beak-

tas vid tilldelning. Tilldelning kan ske till anställda hos Mana-

gers, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelningen sker i 

sådant fall i enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens 

regler och Finansinspektionens föreskrifter. 

erbjudandet till institutionella investerare 
Vid beslut om tilldelning av aktier inom ramen för Erbjudan-

det till institutionella investerare i Sverige och internationellt 

kommer som ovan nämnts att eftersträvas att Alimak  Group 

AB får en god institutionell ägarbas. Fördelning bland de 

 institutioner som lämnat intresseanmälan kommer att ske 

helt diskretionärt. 
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Villkor och anvisningar

Besked om tilldelning och likvid
erbjudandet till allmänheten
Tilldelning beräknas ske omkring den 17 juni 2015. Kort där-

efter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som 

 erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats aktier 

får inget meddelande. Besked om tilldelning beräknas även 

kunna lämnas från och med klockan 09.00 den 17 juni 2015 via 

telefon för anmälningar inkomna till SEB på telefonnummer 

+46 (0)8 639 27 50 alternativt genom SEB:s internetbank. För 

att få besked om tilldelning måste följande anges: namn, per-

sonnummer/organisationsnummer samt VP-konto, service-

konto, värdepappersdepå, investeringssparkonto eller konto-

nummer hos bank eller värdepappers institut. Förvärvade och 

tilldelade aktier kommer ska betalas enligt instruktioner på 

avräkningsnotan. Likvid kommer att dras från på anmälnings-

sedeln angivet bankkonto den 18 juni 2015 och från  angiven 

värde pappersdepå re spektive angivet investeringssparkonto 

den 22 juni 2015.

Betalning för aktier som tilldelats genom Avanza
Depåkunder hos Avanza beräknas ha sina till delade, men ej 

betalda aktier tillgängliga på värdepappersdepån den 17 juni 

2015. Likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska fin-

nas disponibelt på värde pappers depån under  perioden från 

och med den 15 juni 2015 klockan 17:00 till och med likvidda-

gen den 22 juni 2015 klockan 23:59.

Bristande och felaktig betalning
Om tillräckliga medel inte finns på bankkontot, värdepappers - 

depån eller investeringssparkontot på likviddagen, eller om 

full betalning inte erläggs i rätt tid, kan tilldelade aktier 

komma att överlåtas och säljas till någon annan. Skulle försälj-

ningspriset vid sådan överlåtelse understiga Erbjudandepriset 

kan den som  initialt erhöll tilldelning av aktier i Erbjudandet 

få svara för mellanskillnaden.

det institutionella erbjudandet
Institutionella investerare beräknas omkring den 17 juni 2015 i 

 särskild ordning erhålla besked om tilldelning, varefter avräk-

ningsnotor utsänds. Full betalning för tilldelade aktier ska 

erläggas kontant senast den 22 juni 2015. Observera att om full 

betalning inte erläggs i rätt tid, kan tilldelade aktier komma 

att överlåtas till annan. Skulle Erbjudandepriset vid sådan 

över låtelse understiga Erbjudandepriset kan den som initialt 

erhöll tilldelning av aktier i Erbjudandet få svara för mellan-

skillnaden. 

Registrering och redovisning av tilldelade och 
betalda aktier
Registrering hos Euroclear Sweden av tilldelade och betalda 

aktier förväntas för såväl institutionella investerare som för 

allmänheten ske på eller omkring den 22 juni 2015, varefter 

Euroclear  Sweden sänder ut en avi som utvisar det antal aktier 

i  Alimak Group AB som har registrerats på mottagarens VP-

konto.  Avisering till aktie ägare vars innehav är förvaltar-

registrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Börsnotering
Styrelsen har ansökt om notering av  Alimaks aktier på Nasdaq 

Stockholm. Nasdaq Stockholms Bolagskommitté har den 

21 maj 2015 beslutat att  godkänna Alimak Group AB:s ansökan 

om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stock-

holm under förutsättning att spridningskravet för Bolagets 

aktier uppfylls. Handeln beräknas påbörjas den 17 juni 2015. 

Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Mana-

gers kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren 

 anvisat VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller 

investerings sparkonto. Den tid som erfordras för överföring av 

betalning samt överföring av betalda aktier till konto anvisat 

av sådan förvärvare medför att denne inte kommer att ha 

sådana aktier tillgängliga på anvisat VP-konto, servicekonto 

eller värde pappersdepå förrän omkring den 22 juni 2015. Det 

förhållandet att aktier inte finns tillgängliga på förvärvarens 

VP-konto, servicekonto, investeringskonto eller värdepappers-

depå förrän omkring den 22 juni 2015, kan innebära att förvär-

varen inte har möjlighet att sälja dessa aktier på Nasdaq Stock-

holm från och med den dag då handeln i aktien påbörjas, det 

vill säga omkring den 17 juni 2015, utan först när aktierna finns 

tillgängliga på VP-kontot, servicekontot, värdepappersdepån 

eller investeringssparkontot. Vidare kommer handeln att 

påbörjas före villkoren för Erbjudandets fullföljande upp-

fyllts. Handeln kommer att vara villkorad av Erbjudandets 

fullföljande och om Erbjudandet inte fullföljs, ska eventuella 

levererade aktierna återlämnas och eventuella betalningar 

återgå. Handel som äger rum den 17 juni 2015 beräknas ske 

med leverans och likvid den 22 juni 2015 . I samband med 

Erbjudandet kan Joint Global Coordinators komma att 

genomföra transaktioner på  Nasdaq Stockholm i syfte att 

 stabilisera marknadspriset på aktien eller behålla detta pris på 

en nivå som avviker från vad som annars skulle ha varit fallet 

på marknaden. Se vidare avsnittet ”Legala Frågor och Komplette

rande information – Stabilisering”.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet
Det slutliga utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras 

genom ett pressmeddelande som kommer att finnas tillgäng-

ligt på Alimak Group AB:s hemsida, www.alimakgroup.com, 

omkring den 17 juni 2015.

Rätt till utdelning
Aktierna medför rätt till utdelning för förvärvare första 

gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 

 närmast efter Erbjudandets genomförande. Utbetalning 

ombesörjs av Euroclear  Sweden eller för förvaltarregistrerade 

innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. För 

vidare information se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – 

Finansiella Mål – Utdelningspolicy”. 
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Villkor och anvisningar

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Huvudägarna, vissa aktieägande anställda, Bolaget och 

 Managers avser att ingå ett avtal om placering av aktier i  Alimak 

Group AB den 16 juni 2015 (”Placerings avtalet”). För infor-

mation avseende villkor för Erbjudandets fullföljande och 

 Placeringsavtalet, se avsnittet ”Legala frågor och  kompletterande 

information – Placerings avtalet”. 

Övrig information
Att SEB är emissionsinstitut innebär inte i sig att SEB betrak-

tar den som anmält sig i Erbjudandet (”Förvärvaren’) som 

kund hos banken för investeringen. Förvärvaren betraktas för 

investeringen som kund hos banken endast om banken har 

lämnat råd till Förvärvaren om investeringen eller annars har 

kontaktat Förvärvaren individuellt angående investeringen 

eller om Förvärvaren har anmält sig via bankens kontor eller 

dess internetbank. Följden av att banken inte betraktar För-

värvaren som kund för investeringen är att reglerna om skydd 

för investerare i lagarna om värdepappersmarknaden inte 

kommer att tillämpas på investeringen. Detta innebär bland 

annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad 

passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. 

Förvärvaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräck-

liga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är 

förenade med investeringen.

Information om behandling av 
 personuppgifter
Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att lämna 

uppgifter till SEB. Personuppgifter som lämnats till SEB kom-

mer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs 

för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrange-

mang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den 

kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det 

kan också förekomma att personuppgifter behandlas i data-

system hos företag eller organisationer med vilka SEB samar-

betar. Information om behandling av personuppgifter lämnas 

av SEB:s kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av 

person uppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas 

av SEB genom en automatisk datakörning hos Euroclear 

 Sweden.
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Bransch- och marknadsinformation

Koncernen är verksam i ett segment av marknaden för verti-

kala transportlösningar fokuserat på den teknik för kugg-

stångsdrift och linbaserade hissystem som används för in-

dustri- och byggtillämpningar, vilken det är svårt att få exakt 

bransch- och marknadsinformation för. I Prospektet förlitar 

sig Bolaget på och hänvisar till viss ekonomisk information, 

information om sin bransch och information om de slutmark-

nader som Bolaget verkar på och konkurrerar inom. Bolaget 

har hämtat denna information från olika tredjepartskällor, 

inklusive leverantörer av makroekonomisk- och branschinfor-

mation. Vidare har Bolaget för Prospektets syfte beställt och 

använt en rapport som under 2015 utarbetats för Bolaget av 

den oberoende managementkonsultfirman Cardo Partners AS. 

Dessutom har viss information erhållits genom diskussioner 

med Koncernens kunder och från Koncernens egna interna 

uppskattningar.

Även om företaget tror att de ekonomiska rapporter, 

branschrapporter och publikationer som har använts är tillför-

litliga, har de, inklusive Cardo Partners bedömning, 2015, inte 

oberoende verifierats. Vare sig Bolaget, Huvudägarna, någon 

säljande aktieägare eller Manager tar något ansvar för riktig-

heten i den information som finns i dem. Såvitt Bolaget känner 

till och kan förvissa sig om genom den information som publi-

cerats eller rapporterats till Bolaget av dessa tredje parter, har 

inga uppgifter utelämnats som skulle göra den återgivna infor-

mationen felaktig eller missvisande. Däremot är marknadsun-

dersökningar och analyser ofta baserade på information och 

antaganden som kanske inte är korrekta eller tekniskt korrekta, 

och deras metodik kan vara framåtblickande och spekulativ. 

Vidare konstaterar i allmänhet industriella och ekonomiska 

publikationer, rapporter, undersökningar och prognoser att 

uppgifterna i dokumenten har erhållits från källor som anses 

vara tillförlitliga, men att det inte garanteras att sådan informa-

tion är korrekt och fullständig och i vissa fall uppges att ansvar 

inte tas för sådan information. Vare sig Bolaget, Huvudägarna, 

någon säljande aktieägare eller Manager kan garantera sådan 

informations exakthet och fullständigheten eftersom Bolaget 

inte självständigt har verifierat sådan information.

Prospektet innehåller också uppskattningar av marknads-

information och information som härletts därur, som inte kan 

inhämtas från rapporter utförda av marknadsundersöknings-

institut eller från andra oberoende källor. Sådan information 

har upprättats av Bolaget på basis av utomstående källor och 

Bolagets egna interna uppskattningar, inklusive marknads-

studier beställda av Bolaget. I många fall finns det ingen all-

mänt tillgänglig information avseende sådan marknadsdata 

från till exempel branschorgan, myndigheter eller andra orga-

nisationer och institutioner. Bolaget anser att dess uppskatt-

ningar av marknadsinformation och den information som 

härletts ur dessa uppskattningar är användbara i syfte att 

skapa en bättre förståelse för den bransch som Bolaget verkar 

inom och även avseende Bolagets position inom branschen. 

Även om Bolaget anser att dess interna marknadsbedöm-

ningar är tillförlitliga har Bolagets egna uppskattningar inte 

granskats eller verifierats av några externa källor. Även om 

Bolaget inte är medvetet om att felaktig branschinformation 

eller annan motsvarande information presenterats i Prospek-

tet, är sådan information förknippad med risker och osäker-

heter och kan förändras till följd av olika faktorer, inklusive de 

faktorer som diskuteras under rubriken ”Riskfaktorer” i 

 Prospektet. Vare sig Bolaget, Huvudägarna, någon säljande 

aktieägare eller Manager lämnar utfästelser eller garantier 

 avseende korrektheten eller fullständigheten av den bransch- 

och marknadsinformation som finns i Prospektet, inklusive 

information härledd från Cardo Partners bedömning, 2015.

Vare sig Bolaget, Huvudägarna, någon säljande aktieägare 

eller Manager har för avsikt att, och åtar sig inte någon skyldig-

het att, uppdatera bransch- eller marknadsinformationen som 

anges i Prospektet, med undantag för vad som krävs enligt lag. 

Slutligen, trender på marknaden tenderar att förändras. Som ett 

resultat av detta bör investerare och potentiella investerare 

vara medvetna om att information i Prospektet och 

 uppskattningar baserade på sådan information kan vara en 

otillförlitlig indikator på framtida resultat.
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Definition av Vertikala Transportlösningar
Vertikala transportlösningar utgör produkter, såsom industri-

hissar, bygghissar, arbetsplattformar och transportplattfor-

mar, vilka möjliggör för kunder att säkert och effektivt flytta 

personal och material mellan olika höjder under olika förhål-

landen. Generellt tenderar marknader eller tillämpningar för 

vertikala transportlösningar avseende kommersiella lokaler 

och bostäder att inriktas på rulltrappor,  hissar och trappor, 

medan marknader eller tillämpningar avseende industri och 

bygg tenderar att inriktas på kranar, byggnadsställningar, his-

sar och bygghissar. Varje tillämpning av vertikala transportlös-

ningar är utformad för att tillgodose behoven på den slut-

marknad där de ska användas. Sådana slutmarknader 

inkluderar bygg där ekonomiska och flyttbara utformningar 

krävs; olja och gas där explosionsskyddade utformningar ofta 

används; energi där det krävs utrymmes besparande utform-

ningar; hamnar och skeppsvarv där en kombination av hastig-

hets- och säkerhetsutformningar krävs och cement där 

damm-, luftfuktighets- och värmebeständiga utformningar 

krävs. 

Diagrammet nedan visar produktutbudet för branschen 

för vertikala transportlösningar, dess tillämpningar, Koncer-

nens nuvarande position inom branschen för vertikala trans-

portlösningar och den ungefärliga storleken på marknaderna 

för kuggstångsdrift och linbaserade hissystem inom industri 

och bygg tillämpningar.

Vissa nyckelteknologier används för att utforma lämpliga 

 vertikala transportlösningar för den specifika slutmarknaden. 

 Kuggstångsdrift, linbaserade hissystem och hydraulik är de 

nyckel teknologier som används för att driva hissar och platt-

marknadsöversikt

Prospektet innehåller information avseende Bolagets verksamhet och marknader. såvida inte annat anges 
 baseras denna information på Bolagets analys av flera källor, däribland en marknadsrapport som Bolaget har 
beställt av den oberoende managementkonsultfirman Cardo Partners As (i fortsättningen kallad Cardo Partners 
bedömning, 2015). Vissa uttalanden nedan baseras på koncernens egen information, insikter, åsikter eller 
 uppskattningar samt egen analys, och inte på någon tredje part eller oberoende källa; sådana uttalanden innehål-
ler ord såsom ”koncernen anser”, ”koncernen uppskattar”, ’’enligt koncernens uppfattning’’, och gör som sådana 
inte anspråk på att citera eller sammanfatta någon tredje part eller oberoende källa och bör inte tolkas som så.

Vertikala transportlösningar
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Alimaks slutmarknad Nischaktör med anpassade erbjudanden Globala OEMs med Standarderbjudanden

Industri/Bygg

Bygghisar/
hissar

Kuggstångsdrift
(~11–13 mdr 

kronor)1)

Linhissar
(~9–15 mdr 

kronor)

Olja och Gas
Hamnar och 
Skeppsvarv

Cement Energi Bygg

Trappor

HydraulikLinhissar

RulltrapporKranar

Hydraulik

Hissar

Kommersiella byggnader/Bostäder

Byggnads-
ställningar

1)  Uppskattningen av den totala marknaden inkluderar enbart Koncernens relevanta marknader för eftermarknadstjänster och uthyrning avseende kuggstångsdrift. Koncernens 
 relevanta marknad för eftermarknadstjänster avseende kuggstångsdrift innefattar enbart eftermarknadstjänster för Koncernens installerade bas och dess relevanta marknad för 
uthyrning av kuggstångsdrift inkluderar enbart utvalda länder där Koncernen är aktiv på marknaden för uthyrning: Frankrike, Benelux, Tyskland och Australien.

Källa: Cardo Partners bedömningar, 2015; Bolagsinformation
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Marknadsöversikt

formar för industri- och byggtillämpningar. Koncernen har 

specialiserat sig på vertikala transportlösningar för  industri- 

och byggtillämpningar, vilka använder teknologier för 

 kuggstångsdrift och linbaserade hissystem.

teknologi för kuggstångsdrift
Teknologin bakom kuggstångsdrift är baserad på ett växel-

system i  vilket ett kuggdrev kopplar på kuggarna på en kugg-

stång vilket resulterar i en linjär rörelse av kuggstången då 

kugg drevet roterar. De tre huvudkomponenterna i produkter 

är korgen eller plattformen, drivenheten och masten. Driven-

heten är monterad på korgen eller plattformen, som i sin tur är 

fäst vid en mast. Beroende på tillämpningsområde är kompo-

nenter skräddarsydda efter storlek, lastkapacitet, höjd, hastig-

het och andra interna och externa faktorer.

Vertikala transportlösningar baserade på kuggstångsdrift 

används ofta på en rad olika områden som på byggarbets-

platser, kraftverk, oljeriggar, hamnar och fabriker. Teknologin 

lämpar sig för både inom- och utomhusbruk och för använd-

ning i krävande miljöer. Kuggstångsdrift har flera fördelar, 

såsom att inte behöva ett maskinrum eller ett schakt, vilket 

medför behov av mindre utrymme, lägre kostnader och enk-

lare installation och underhåll. Kuggstångsdriftsprodukter 

ger flexibilitet att hantera kurvor och lutningar och är juster-

bara och enkla att efter montera. De kan dessutom enkelt 

anpassas till befintliga byggnadsstrukturer, vilket gör dem 

lämpliga för bland annat komplexa byggnader. Dessutom kan 

kuggstångsdrifts produkter även användas under ett ström-

avbrott genom nödsystem för sänkning. 

linbaserad hissteknologi
Linbaserad hissteknologi grundas på en elektrisk motor som 

förflyttar hisskorgen genom rullande stålhisslinor över en 

drivskiva som, beroende på modellen av maskineri för linbase-

rade hissystem, antingen är fäst vid en växellåda som drivs av 

en elektrisk motor eller är direkt fäst vid motorn. Denna lös-

ning används för mellan- och höghöjdstillämpningar och möj-

liggör högre hastighet än andra typer av vertikala transport-

lösningar. De vertikala transportlösningar som använder 

linhissteknologi används bland annat inom slutmarknader för 

offshore olja och gas, och inom slutmarknader för energi, 

cement, hamnar och bygg. Linhissar är väl lämpade för utom-

hus- och inomhusinstallationer och är en bra lösning för 

bostadsplatformar, där användningen gör att man håller ner 

ljudnivåerna.

Hydraulisk teknik
Hydraulisk teknik använder hydraulisk kraft för att trycksätta 

en kolv, som färdas inuti en cylinder för att höja och sänka en 

korg/plattform. Hydrauliska hissar är oftast långsammare än 

kuggstångsdrivna hissar och linbaserade hissystem men kan 

ofta ta tyngre last. Denna teknik används typiskt sett på slut-

marknaden för cement och i andra industriella låghöjdstil-

lämpningar.

Marknadsstorlek
För industri- och byggtillämpningar, uppskattades under 2014 

storleken på marknaden för kuggstångsdrift, som Koncernen 

riktar sig mot, till 11–13 miljarder kronor. Denna uppskattning 

av den totala marknaden inkluderar endast de kuggstångs-

driftsmarknader för eftermarknadstjänster och uthyrning 

som är relevanta för Koncernen.1) Under 2014 uppskattades å 

andra sidan marknadens storlek för linhissteknologi inom 

 industri- och byggtillämpningar till 9–15 miljarder kronor. 

Resterande andel av bygg- och industritillämpningar utgörs 

av andra marknader för eftermarknadstjänster och uthyrning 

som inte ingår i Koncernens adresserade marknader, såväl som 

andra typer av vertikala transportlösningar och teknologier, 

såsom hydraulikteknik, byggnadsställningar och kranar.2)

Diagrammet på nästa sida illustrerar den uppskattade 

uppdelningen och ungefärliga storleken av marknaderna för 

kuggstångsdrift och linhissteknologi inom tillämpningar för 

industri och bygg.

Marknadssegment, slutmarknadsdrivkrafter 
och trender
Marknaden för kuggstångsdrift kan delas in i fyra segment: 

 industri, bygg, eftermarknadstjänster och uthyrning. Seg-

menten skiljer sig åt vad gäller deras kännetecken, slutmark-

nader, drivkrafter och trender. Eftersom linhissteknologi 

 primärt fokuserar på hissproduktion och service är enbart 

 segmenten industri och eftermarknadstjänster relevanta för 

linhiss-utrustning.

Marknadssegmentet industri
Industrimarknaden representerar efterfrågan på permanent 

installerade industrihissar, vilka typiskt sett återfinns i pro-

duktionsanläggningar, oljeplattformar, kraftverk, cementfa-

briker och hamnar.

Under 2014 bestod marknaden för industriell kuggstångs-

drift, baserat på intäkter och uppdelad per region, av cirka 42 % 

från Asien-Stillahavsområdet, 31 % från Europa, 21 % från Nord-

amerika, 3 % från Latinamerika och 3 % från övriga världen.3) 

1) Koncernens relevanta eftermarknadstjänster för kuggstångsdrift omfattar eftermarknadstjänster för Koncernens installerade bas för kuggstångsdrift och 
dess relevanta marknad för kuggstångsdriftsuthyrning inkluderar endast utvalda länder där Koncernen är verksam på marknaden för uthyrning: 
 Frankrike, Benelux, Tyskland och Australien. 

2) Informationen i detta stycke har hämtats från Cardo Partners bedömning, 2015, och från Bolaget.
3) Cardo Partners bedömning, 2015. 
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Marknadsöversikt

Intäkterna för nya kuggstångsdrivna industriella hissar 

krympte i genomsnitt 5 % (compound annual growth rate 

(”CAGR”)) mellan 2007 och 2012, till viss del påverkad av lång-

sam industriell produktionstillväxt och svaga makroekono-

miska förhållanden på grund av den globala och finansiella 

krisen. Under 2008 och 2009 minskade den sammanlagda glo-

bala industriproduktionen med 0,5 % respektive 9 %, och glo-

bal BNP växte med 1,4 % respektive minskade med 2 %. Likväl 

åtnjöt marknaden för nya kuggstångsdrivna industriella his-

sar en återhämtning om 11 % CAGR mellan 2012 och 2014. Sär-

skilt i Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika har intäk-

terna för den industriella nyförsäljningsmarknaden för 

kuggstångshissar vuxit med 20 % respektive 5 % CAGR mellan 

2012 och 2014, jämfört med 0 % respektive en nedgång om 13 % 

CAGR mellan 2007 och 2012. Denna ökning var till viss del 

påverkad av övergripande positiva globala marknadsutveck-

lingar och tillväxt i industriproduktion i USA, vilken ökade 

från 3,8 % under 2012 till 4,3 % under 2014. Mellan 2012 och 

2014 fortsatte Kinas industriproduktion att växa, dock i mins-

kad takt, från 10,05 % under 2012 till 8,3 % under 2014. Detta i 

likhet med dess BNP, som växte med 7,7 % under 2012 och 7,4 % 

under 2014.1) Miljö- och säkerhetskrav samt en trend mot auto-

matisering, mekanisering och urbanisering, särskilt på till-

växtmarknader, förväntas stödja utvecklingen av industri-

marknaden i sin helhet.

marknadsdrivkrafter och trender
Industrimarknaden drivs typiskt sett av dess slutmarknader. 

De huvudsakliga slutmarknaderna för industriella vertikala 

transportlösningar omfattar bland annat olja och gas, hamnar 

och skeppsvarv, energi samt cement.

Olja och gas
Slutmarknaden för olja och gas är en viktig marknad för indu-

strihissar. I offshoreprojekt används industriella kuggstångs-

hissar på borrdäck och på skrovpelare (plattformsben), medan 

linbaserade hissystem främst används vid bostadsplatformar. 

Ofta krävs explosionssäkra kuggstångshissar inom områden 

för exempelvis borrning där kolväten kan förekomma. I ons-

horeprojekt används industrihissar främst för underhåll på 

behållare för flytande naturgas, i raffinaderier och terminaler 

samt på processtorn i destillerier och krackningsanläggningar. 

1) Intäkter avseende nya kuggstångsdriftshissar: Cardo Partners bedömning, 2015. Industriproduktion och BNP-information:  
© återgiven efter tillstånd från EIU, 2015.

Linhissar: 9–15 mdr kr

Energi: 2,1–2,7mdr kr

Cement: 0,7–1,4 mdr kr

Övrigt: 2,5–5,0 mdr kr

Marin: 0,7–1,6 mdr kr

Olja & Gas: 0,8–1,5 mdr kr

Petrokemi: 2,1–2,2mdr kr

Hamnar & Skeppsvarv: 0,1–0,5 mdr kr

Kuggstångsdrift: 11–131) mdr kr

Andra teknologier:
(kranar, byggnads-

ställningar, 
hydrauliska hissar etc)

Industri & Bygg

Linhissar: 9–15 mdr kr

Vertikala
Transportlösningar

Kommersiella
byggnader &

Bostäder

Total
potentiell marknad:

~20–28 mdr kr  

Bygg: 8,7–9,5 mdr kr

Kuggstångsdrift: 11–13 mdr kr

Relevant uthyrning2): ~1,2 mdr kr

Industri: ~0,9 mdr kr

Relevanta eftermarknadstjänster3): ~1,0 mdr kr

Potentiell marknad 
för Alimak

Potentiell marknad för
Heis-Tek 

Industri & Bygg

1)  I denna uppskattning av den totala marknaden ingår endast Koncernens relevanta marknader för eftermarknadstjänster och uthyrning avseende kuggstångsdrift.
2)  Koncernens relevanta marknad för uthyrning avseende kuggstångsdrift innehåller enbart utvalda länder där Koncernen är verksam på marknaden för uthyrning: Frankrike, Benelux, 

Tyskland och Australien.
3)  Koncernens relevanta marknad för eftermarknadstjänster avseende kuggstångsdrift inkluderar enbart eftermarknadstjänster för Koncernens installerade bas av kuggstångsdrift. 

Källa: Cardo Partners bedömning, 2015: Bolagsinformation.

marknadsöversikt
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Storleken på marknaden för industriella kuggstångs-

drivna vertikala transportlösningar inom slutmarknaden för 

olja och gas, baserad på intäkter, ökade med 1 % CAGR från 

2007 till 2012 och 22 % CAGR från 2012 till 2014. Oaktat den 

starka tillväxten under de senaste åren har oljepriser sett en 

nedgång och volatilitet under senare halvan av 2014 och fallit 

från 112,3 USD per fat (Brent crude) per 1 juli 2014 till 66,2 USD 

per 18 maj 2015. Den senaste tidens nedgång har medfört att 

man har omvärderat synen på slutmarknaden och dess lång-

siktiga prisutsikter. Enligt Bolagets uppskattningar täcker 

den typiska orderstocken för industrihissar cirka sex till tolv 

månader, där vissa beställningar är lagda så långt som två år 

före utförande, beroende på projektets karaktär. Således för-

väntas, trots nedgång i oljepriser, orderstocken från 2014 och 

2013 att driva utsikterna för industrihissar under 2015.1)

Diagramet nedan illustrerar storleken av den globala 

marknaden för offshoreplattformar från 2012 till 2016.

Dessutom väntas den globala långsiktiga energianvänd-

ningen av flytande bränslen2), som uppskattas nå 5,1 miljarder 

ton olje ekvivalenter 2035, och konsumtion av naturgas, som 

förväntas nå 4,6 miljarder ton oljeekvivalenter 2035, förbli en 

långsiktig drivkraft för olje- och gasefterfrågan3). Samman-

taget anser Koncernen att med lägre oljepriser förväntas indu-

strifokus gradvis övergå från nybyggnation inom offshore mot 

underhåll och service support för befintliga riggar, inklusive 

renoveringar och utbyten.

Hamnar och skeppsvarv
Storleken på marknaden för industriella kuggstångsdrivna 

vertikala transportlösningar, baserad på intäkter från slut-

marknaderna för hamnar och skeppsvarv, krympte med 8 % 

CAGR från 2007 till 2012, men återhämtade sig med 5 % CAGR 

från 2012 till 2014.4) Efterfrågan på containerkranar är en viktig 

drivkraft för efterfrågan på vertikala transportlösningar inom 

slutmarknaderna för hamnar och skeppsvarv.

Utvecklingen av efterfrågan på containerkranar förväntas 

stödjas av en återhämtning inom global handel och investe-

ringar. Global efterfrågan inom containerhandel förväntas öka 

från totalt 649 miljoner tjugofots-ekvivalent-enheter (eng. 

twentyfoot equivalent units (”teu”)) lyft 2014 till 688 miljoner 

teu lyft 2015 och 728 miljoner teu lyft 2016, med en förväntad 

tillväxt om 6 % CAGR. Hamn- och sjöfartsverksamhet förvän-

tas också stödjas av globala infrastrukturs-utgifter, som beräk-

nas nå 9 000 miljarder USD per år till 2025, och särskilt av 

investeringar i hamninfrastruktur, vilka förväntas nå 630 mil-

jarder USD mellan 2015 och 2030.5)

Energi
På slutmarknaden för energianläggningar används industri-

hissar främst för transport av personal på banor längs gasre-

nare, pannor, transmissionstorn och skorstenar. Storleken på 

marknaden för industriella kuggstångsdrivna vertikala trans-

portlösningar inom energisektorn, baserad på intäkter, mins-

kade med 14 % CAGR från 2007 till 2012, men stabiliserades 

något mellan 2012 och 2014 med en betydligt lägre minsk-

ningstakt om 1 % CAGR.6)

Den svaga utveckling av marknaden för energianlägg-

ningar har påverkats av svag tillväxt på mogna marknader, 

med vissa motverkande effekter som härrör från utvecklingen 

på tillväxtmarknader. Kinas långsiktiga efterfrågan på energi 

är fortsatt stark, och Kinas elproduktion förväntas öka från 

4 970TWh under 2013 till 5 963TWh under 2016, eller med 

6,3 % CAGR, driven av fortsatta urbaniseringstrender. Vidare 

förväntas det globala antalet kol- och kärnkraftverk att öka 

1) Storleken på marknaden för kuggstångsdrift inom olja och gas: Cardo Partners bedömning, 2015. Oljepriser: Bloomberg, 2015. 
2) Avser olja, biobränslen, gas-till-vätska och kol-till-vätska. 
3) BP Energy Outlook, 2035, 2015. 
4) Cardo Partners bedömning, 2015. 
5) Global efterfrågan av containerhandel: Clarkson Research Services, 2015. Globala infrastrukturs-utgifter: PwC Report, 2014. Investeringar i ham-

nar: Baserad på information från OECD (2012), Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030, OECD Publishing.
6) Cardo Partners bedömning, 2015. 
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från cirka 7 451 under 2014 (varav cirka 7 000 utgör kolkraft-

verk och cirka 450 utgör kärnkraftverk) till cirka 9 355 år 2035 

(varav cirka 8 800 kolkraftverk och cirka 590 kärnkraftverk). 

Denna ökning förväntas drivas genom tillskott av cirka 3 600 

nya kolkraftverk och cirka 275 nya kärnkraftverk, som till viss 

del neutraliseras av att cirka 1 800 kolkraftverk och cirka 140 

kärnkraftverk tas ur drift under samma period. Koncernen 

anser att tillägget av cirka 3 875 nya anläggningar utgör 

 möjligheter för marknaden för vertikala transportlösningar.1)

Cement
På slutmarknaden för cement används industriella vertikala 

transportlösningar vanligen på höga strukturer i cement-

fabriker. Från 2012 till 2014 förblev intäkterna för kuggstångs-

drivna vertikala transportlösningar inom cementbranschen 

relativt stabila med en måttlig tillväxt om 1 % CAGR.2)

Tillväxten i efterfrågan på cement understöds av de posi-

tiva globala långsiktiga byggutsikterna, vilka drivs av ökade 

globala infrastruktursutgifter. Investeringarna i infrastruktur 

väntas uppnå 9 000 miljarder USD år 2025, en ökning från 

4 000 miljarder USD under 2012. Dessutom prognostiseras 

den cykliska återhämtningen i marknaden för andra byggna-

der än bostadshus i Storbritannien och i USA att underbygga 

efter frågan på cement. Globalt ökade cementkapaciteten med 

7,8 % CAGR från 2007 till 2012, men minskade med 2,8 % mel-

lan 2012 och 2014. Framöver förväntas denna siffra uppgå till 

omkring 2,7 % mellan 2014 och 2017. I synnerhet ökade 

cementkapaciteten i Kina med 8,5 % CAGR mellan 2007 och 

2012, och minskade med 1,2 % från 2012 till 2014. Cement-

kapaciteten i Kina förväntas växa med 1,2 % CAGR från 2014 till 

2017. I jämförelse har cementkapaciteten i resten av världen 

ökat med 4,5 % CAGR mellan 2007 och 2012 och gradvis  sjunkit 

med 4,2 % mellan 2012 och 2014. Cementkapaciteten i övriga 

världen förväntas också kvarstå på en nivå om 4,2 % CAGR från 

2014 till 2017.3)

Marknaden för industrihissar stödjs också av global till-

växt av cementfabriker. För närvarande finns det globalt cirka 

3 700 cementfabriker i drift, varav cirka 1 700 är belägna i Kina. 

Cirka 110 cementfabriker förväntas att byggas per år, vilket 

ökar kapaciteten med 150Mt per år (genomsnitt för 2015–2017). 

Dessutom, med en uppskattad återkommande renovering av 

fabrikerna ungefär vart 25:e år, förväntas för när varande upp-

skattningsvis 150 fabriker genomgå renovering per årsbasis.4)

marknadssegmentet bygg
Vertikala transportlösningar som används inom byggmarkna-

den består främst av bygghissar, arbetsplattformar, transport-

plattformar och materialhissar, som är tillfälligt installerade på 

byggarbetsplatser. Givet installationernas tillfälliga karaktär 

finns det en betydande marknad för uthyrning av utrustning 

utöver basmarknaden för försäljning av ny utrustning. 

Under 2014 utgjordes marknaden för kuggstångsdrift 

inom bygg, baserat på intäkter och uppdelat per region, av 

cirka 88 % från Kina, 6 % från Europa, 3 % från Asien-Stillahavs-

området, 1 % från Latinamerika, 1 % från Nordamerika och 1 % 

från övriga världen.5)

Storleken på marknaden för kuggstångsdriven bygg-

utrustning växte med 6,0 % CAGR mellan 2007 och 2012, och 

krympte med 7 % CAGR mellan 2012 och 2014. Utvecklings-

mönstren på byggmarknaden varierar beroende på geografisk 

region. Medan marknaden inom bygg för kuggstångsdrift i 

Kina ökade med 10 % CAGR mellan 2007 och 2012, har resten av 

världen upplevt en nedgång på 12 % CAGR under samma 

 period. Nedgången i världen, exklusive Kina, kan främst 

 hänföras till en stark nedgång i efterfrågan under 2008 och 

2009 som ett resultat av finanskrisen.  Oaktat detta uppvisade 

Kina positiv tillväxt inom sektorerna för bygg samt infrastruk-

tur under samma period. Ökad aktivitet inom marknads-

segmentet bygg ökar nyttjande och slitage vilket resulterar i 

högre nivåer av investeringar i marknadssegmentet bygg. 

Omvänt minskade Kinas marknad för kuggstångsdrift inom 

bygg med 9 % CAGR mellan 2012 och 2014 medan resten av 

världen upplevde en måttlig tillväxt om 3 % CAGR, vilket 

avspeglar den samman taget inbromsande byggmarknaden i 

Kina.6)

Marknadsdrivkrafter och trender
Efterfrågan på vertikala transportlösningar inom marknads-

segmentet bygg varierar mellan geografiska regioner. De 

 viktigaste geografiska regionerna som driver efterfrågan på de 

 vertikala transportlösningar som används inom bygg är Asien-

Stillahavsområdet, Europa, Latinamerika och Nordamerika.

Asien-Stillahavsområdet, inklusive Australien  
och Nya Zeeland
Asien (exklusive Kina) var en tillväxtregion vad avser bygg-

efterfrågan mellan 2012 och 2014. Mellan 2014 och 2018 förvän-

tas den  globala tornkranmarknaden (exklusive Kina) öka med 

6 % CAGR från 7 miljarder USD till 8,7 miljarder USD. Speci-

fikt förväntas tornkransmarknaden i Asien-Stillahavsområdet 

(exklusive Kina) växa med 6 % CAGR mellan 2014 och 2018. 

Dessutom förväntas under samma period den globala (exklu-

sive Kina) hiss- och transportbandmarknaden öka med 6 % 

CAGR från 34 miljarder USD till 43 miljarder USD. Dessa 

underliggande drivkrafter är prognostiserade att ha en positiv 

inverkan på tillväxten av kuggstångsdriven byggutrustning 

på tillväxtmarknader.7)

1) Kinas efterfrågan av energi: BMI Electricity, China, 2014. Globala antalet energianläggningar: IEA World Energy Investment Outlook, 2014. Antalet 
nya energianläggningar: Cardo Partners bedömning, 2015 baserad på industrirapporter.

2) Cardo Partners bedömning, 2015.
3) Globala infrastrukturs-utgifter: PwC Report, 2014. Cementkapacitet globalt och i Kina: International Cement Review, Januari 2015.
4) Cardo Partners bedömning, 2015 baserad på industrirapporter.
5) Cardo Partners bedömning, 2015. 
6) Marknaden för kuggstångsdrift inom bygg: Cardo Partners bedömning, 2015. Tillväxt inom bygg samt infrastruktur i Kina: BMI Research, 2015.
7) Marknaden för tornkranar, hissar och transportband: Trimetric, 2015. 
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I Kina har tillväxten inom fastighetssektorn och den all-

männa byggbranschen avtagit under perioden mellan 2012 och 

2014, delvis orsakat av den allmänna avmattningen i Kinas 

BNP-tillväxt. Under 2012 bromsade Kinas BNP-tillväxt ner till 

7,7  %, den lägsta nivån sedan 2000. Tornkranmarknaden i 

Kina har minskat med 8 % CAGR mellan 2012 och 2014. Torn-

kransutrustning och allmän lyftutrustning prognostiseras att 

ta fart och uppvisa en måttlig tillväxt framöver. Tornkran-

marknaden i Kina beräknas mellan 2014 och 2018 öka med 5 % 

CAGR, från 3,1 miljarder USD till 3,8 miljarder USD. Dessutom 

förväntas den kinesiska hiss- och transportbandsmarknaden 

under samma period öka med 4 % CAGR från 8,7 miljarder 

USD till 10,4 miljarder USD.1) Dessutom får bygghissar enligt 

nuvarande regelverk i Kina inte användas längre än fem till 

åtta år beroende på region, vilket förväntas understödja utby-

tescykeln för bygghissar i Kina.

Den övergripande tillväxten i regionen drivs till stor del av 

fortsatt stark underliggande makroekonomisk utveckling, 

urbanisering och framväxt av megastäder, särskilt på tillväxt-

marknader. År 2020 förväntas andelen permanent stadsbefolk-

ning i Kina i förhållande till det totala invånarantalet, nå 

60,0 %, jämfört med nuvarande 53,7 %.2) Urbaniseringen leder 

till en ökande befolkningstäthet i stadsområden, vilket skapar 

ett behov av byggandet av höghus som krävs för att inrymma 

den växande befolkningen inom begränsade landområden. 

Sådana projekt, framkallade av urbanisering kräver vertikala 

transport lösningar, vilket driver på bygghissmarknaden i 

 regionen. 

Europa
Efter finanskrisen 2008 har den europeiska byggmarknaden 

upplevt en brant nedgång. Mellan 2012 och 2014 upp visade 

den europeiska byggmarknaden en liten nedgång, trots att 

den europeiska tornkranmarknaden ökade med 7 % CAGR 

under denna  period. Framöver väntas marknaden att stödjas 

av en ökning inom nybyggnation, ingenjörsarbeten, och reno-

veringsarbeten av kommersiella byggnader, vilka förväntas få 

en tillväxt på 3 %, 3 % respektive 2 % CAGR mellan 2014 och 

2017, såväl som en stabil tornkranstillväxt om 6 % CAGR mel-

lan 2014 och 2018. Trots den allmänt svaga återhämtningen 

som prognostiseras för den europeiska byggmarknaden, för-

väntas vissa delar av starka tillväxtregioner i Europa driva 

efterfrågan på vertikala transportlösningar, särskilt Storbri-

tannien och Skandinavien vilka visar en betydligt starkare till-

växt.3)

Latinamerika
Mellan 2012 och 2014 ökade storleken på marknaden för kugg-

stångsdriven byggutrustning i Latinamerika måttligt med 3 % 

CAGR, lägre än det globala genomsnittet och trots den starka 

tornkransmarknaden som ökade med 16 % CAGR. Framöver 

förväntas för Latinamerikas tornkransmarknad stabil och 

måttlig tillväxt om 3 % CAGR mellan 2014 och 2018. Samman-

taget innefattar de främsta marknadsdrivkrafterna i regionen 

en stark BNP-tillväxt, befolkningstillväxt och en fördelning av 

unga personer som stödjer långsiktig tillväxt. Vidare förväntas 

i Brasilien storskaliga offentliga byggnationer driva byggsek-

torn och öka efterfrågan på vertikala transportlösningar.4)

Nordamerika
Efterfrågan i Nordamerika minskade efter finanskrisen 2008 

och började uppvisa tecken på återhämtning från och med 

2012. Tornkransmarknaden minskade med 5 % CAGR mellan 

2012 och 2014, men beräknas öka med 5 % CAGR mellan 2014 

och 2018. Sammantaget förväntas den mindre återhämtningen 

till största delen drivas av återhämtningen på den amerikan-

ska byggmarknaden. I USA varierar återhämtningstakten 

inom de stora byggsektorerna, en stor del av tillväxten inom 

sektorn för byggande av annat än bostadshus kommer från 

kommersiella och institutionella byggstarter, båda med för-

väntad tillväxt om 10 % under 2015.5) 

Marknadssegmentet eftermarknadstjänster
Marknadssegmentet eftermarknadstjänster representerar 

efterfrågan avseende en mängd olika eftermarknadstjänster 

såsom installationer, underhåll, reparationer, reservdelar, 

kontrakts baserad service, renoveringar, tekniska tillämp-

ningar, fjärrövervakningssystem och kundutbildning på plats. 

Eftersom industriella vertikala transportlösningar ofta leder 

till permanent installation, vilket kräver efterföljande under-

håll och renovering, är Koncernens andel av eftermarknads-

tjänster betydligt högre inom industrimarknaden än inom 

marknadssegmentet bygg.

marknadsdrivkrafter och trender
Medan marknaden för eftermarknadstjänster påverkas av 

trender som påverkar industrimarknaden, tenderar efter-

marknadstjänster att vara mer motståndskraftigt mot faserna i 

marknadscyklerna. Marknaden för eftermarknadstjänster 

fluktuerar mer i enlighet med åldersprofilen på den installe-

rade basen (exempelvis förväntas hög enhetsförsäljning resul-

tera i större intäkter från eftermarknadstjänster vid en senare 

tidpunkt i sådana enheters livscykler). Denna karaktäristik 

hos eftermarknadstjänster förklaras av livscykeln för en typisk 

kuggstångsdriven industrihiss såsom illustreras nedan:

 

1) Kinas BNP: © Återgiven med tillåtelse av EIU, 2015. Marknaden för tornkranar, hissar och transportband: Trimetric, 2015.
2) Xinhuanet, Kina offentliggör landskapsurbaniseringsplan, mars 2014.
3) Byggkranar: Trimetric, 2015. Kommersiella byggmarknader, anläggnings- och, renoveringsarbeten och tillväxt i Storbritannien och 

 Skandinavien:  78th Euroconstruct Summary Report (November, 2014).
4) Marknaden för kuggstångsdriven industriutrustning i Latinamerika: Cardo Partners bedömning, 2015. Byggkranar: Trimetric, 2015. BNP och 

befolkningstillväxt: Economist Intelligence Unit, 2015.
5) Amerikanska marknadens kommersiella och institutionella byggstarter: Dodge Data & Analytics, www.construction.com, publiserad i november 

2014. Tornkranar: Trimetic, 2015.
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Fullt utbyte
Installation av
ny utrustning

UnderhållRenovering

Potentiell efterfrågan från nuvarande installerad bas

Koncernen bedömer den totala livscykeln för en industrihiss 

till cirka 25–30 år. Efter dess installation kräver den vanligtvis 

eftermarknadsunderhållstjänster i cirka 15 år. Underhållsfasen 

följs sedan av renoveringsfasen som varar i ytterligare 10–15 år 

innan ett fullt utbyte krävs av vissa viktiga utrustningsdelar. 

Med tanke på denna livscykel bedömer Koncernen att en 

nyförsäljning vanligtvis genererar intäkter för eftermarknads-

tjänster på upp till tre gånger dess ursprungliga försäljnings-

pris. Dessutom krävs ofta eftermarknadstjänster mellan varje 

order av byggutrustning, eftersom byggutrustning för bygg-

tillämpningar normalt installeras tillfälligt för att användas 

vid byggprojekt.

Koncernen är av uppfattningen att även om många kunder 

väljer att teckna underhållsavtal med samma leverantörer som 

levererade den ursprungliga utrustningen, är det inom bran-

schen inte ovanligt att leverantörer tillhandahåller eftermark-

nadstjänster för andra konkurrenters utrustning. 

Marknadssegmentet uthyrning
Till följd av den tillfälliga karaktären av byggprojekt väljer 

många byggkunder att hyra istället för att köpa utrustning till 

sådana projekt. Baserat på uppgifter från 2014 uppskattas 

uthyrningsmarknadens storlek inom de länder där Koncernen 

är verksam, till cirka 1,2 miljarder kronor, jämfört med cirka 

7,8–8,6 miljarder kronor avseende den totala globala markna-

den för ny byggutrustning.1)

marknadsdrivkrafter och trender
Sammantaget är marknaden för uthyrning särskilt influerad 

av trender som påverkar byggmarknaden och tillväxten på 

uthyrningsmarknaden drivs till stor del av volymer på bygg-

marknaden. Vissa marknader har dock historiskt sett varit mer 

öppna för att hyra utrustning än att köpa den.

Konkurrenssituation
kuggstångsdrift
Konkurrenssituationen inom nischen för kuggstångsdrift av-

seende branschen för vertikala transportlösningar är fragmen-

terad regionalt och mellan olika marknader. De flesta konkur-

rerande aktörer inom marknaden för kuggstångsdrift för 

industri- och byggtillämpningar är främst lokala eller regio-

nala. Koncernen anser att den för närvarande är den enda  

leverantören med en omfattande global plattform för kugg-

stångsdrivna och linhissteknologibaserade vertikala 

transport lösningar över flera slutmarknader.

industriella marknaden
Den industriella marknaden delas i stort sett upp mellan till-

växtmarknader och mogna marknader med skild konkurrens-

dynamik på respektive marknad. Inom både mogna markna-

der och tillväxtmarknader kan konkurrenterna i stort sett 

delas in i mindre lokala konkurrenter och större regionala 

konkurrenter.

Det uppskattade värdet av marknaden för industriella 

kuggstångsdrivna tillämpningar på tillväxtmarknaderna, 

baserat på intäkter, var cirka 400 miljoner kronor under 2014. 

 Koncernen anser att tillväxtmarknaderna är växande markna-

der med främst regionala aktörer, där konkurrensen fokuserar 

på prissättning och varumärke. Eftersom dessa marknader 

genomgår snabb  urbanisering, förväntas de öka sin efterfrå-

gan på mekaniska lösningar och säkerhet. Idag utgör olja och 

gas och hamnar majoriteten av marknaden (till följd av den 

asiatiska tillverknings basen för riggar och kranar). Resten av 

marknaden har en stark underliggande industriell tillväxt, 

men för närvarande låg penetration av vertikala transport-

lösningar. Marknaden karaktäriseras av en hög  koncentration, 

där de tre främsta konkurrerande aktörerna (inkluderat Kon-

cernen) täcker cirka 75 % av marknaden för industriell kugg-

stångsdrift. Segmenten utanför olja och gas är dock mer frag-

menterade.2)

1) Cardo Partners bedömning, 2015; Bolagsinformation.
2) Uppskattning av tillväxtmarknader för industriell kuggstångsdrift, marknadsandelar för de viktigaste konkurrenterna: Cardo Partners 

bedömning, 2015.
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Diagrammet nedan visar konkurrensuppdelningen avseende 

industriella tillämpningar för kuggstångsdrift på tillväxt-

marknader baserat på uppgifter från 2014: 

Alimak

Konkurrent 1

Konkurrent 2

Konkurrent 3

Konkurrent 4

Övriga

Källa: Cardo Partners bedömning, 2015; Bolagsinformation.

Den uppskattade storleken av industriella tillämpningar för 

kuggstångsdrift på mogna marknader, baserat på intäkter, var 

cirka 500 miljoner kronor under 2014. Koncernen anser att 

säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet utgör viktiga faktorer 

för kunder på mogna marknader. Marknaden växer något, och 

de största slutanvändarna utgör olja och gas samt energisekto-

rerna. Denna marknad karaktäriseras av hög koncentration 

med tre toppaktörer (inkluderat Koncernen) som täcker nästan 

80 % av marknaden för kuggstångsdrift.1)

Diagrammet nedan visar konkurrensuppdelningen 

 avseende industriella tillämpningar för kuggstångsdrift på 

mogna marknader baserat på uppgifter från 2014:  

Alimak

Konkurrent 1

Konkurrent 2

Konkurrent 3

Konkurrent 4

Övriga

Källa: Cardo Partners bedömning, 2015; Bolagsinformation.

Byggmarknaden 
Byggmarknaden är till stor del uppdelad i segment baserade 

på olika prisnivåer, i stora drag bestående av premium, mellan- 

och lågprissegment. Mellan- och lågprissegmenten består av 

relativt väl standardiserade byggprodukter som erbjuds till ett 

lägre inköpspris jämfört med premium produkter, som består 

av mer skräddarsydd byggutrustning som lämpar sig för ett 

bredare spektrum av tillämpningar. Koncernen uppskattar att 

mellan- och lågprissegmenten innehar den största andelen av 

marknaden, baserat på antal enheter, och där mellansegmen-

tet utgör cirka halva andelen.

Den uppskattade storleken av kuggstångsdrivna tillämp-

ningar för bygg på tillväxtmarknader, baserat på intäkter, var 

cirka 7,4–8,0 miljarder kronor under 2014. Koncernen bedömer 

att kunder inom mellansegmentet, särskilt inom tillväxtmark-

nader, generellt fokuserar på säkerhet, tillförlitlighet, prissätt-

ning och varumärken och att pris som konkurrens medel är en 

stark faktor inom tillväxtmarknader. Marknaden är stor och i 

betydande utsträckning driven av den kinesiska byggmarkna-

den. Marknaden domineras av kinesiska konkurrenter och har 

låg marknadskoncentration med sju till åtta toppaktörer, vilka 

täcker cirka 50 % av marknaden för kuggstångsdrift.2)

Diagrammet nedan visar konkurrensuppdelningen av-

seende kuggstångsdrivna tillämpningar för bygg på tillväxt-

marknader baserat på uppgifter från 2014: 

Konkurrent 1

Konkurrent 2

Konkurrent 3

Konkurrent 4

Konkurrent 5

Konkurrent 6

Konkurrent 7

Övriga

Källa: Cardo Partners bedömning, 2015; Bolagsinformation.

Den uppskattade storleken av kuggstångsdrivna tillämp-

ningar för bygg på mogna marknader, baserad på intäkter, var 

cirka 500–600 miljoner kronor under 2014. Marknaden åter-

hämtar sig fortfarande från en kraftig nedgång på grund av 

finanskrisen 2008. En stor del av efterfrågan från slutanvän-

dare täcks fortfarande av en befintlig uthyrningsflotta inköpt 

under tidigare år. Marknaden karakteriseras av hög marknads-

koncentration med toppaktörer, inklusive Koncernen, vilka 

täcker nästan 75 % av marknaden. Koncernen anser att säker-

het, tillförlitlighet och hållbarhet utgör viktiga faktorer för 

kunder inom bygg på mogna marknader.3)

Diagrammet nedan visar konkurrensuppdelningen 

 avseende kuggstångsdrivna tillämpningar för bygg på mogna 

marknader baserat på uppgifter från 2014:

 

Alimak

Konkurrent 1

Konkurrent 2

Konkurrent 3

Konkurrent 4

Övriga

Källa: Cardo Partners bedömning, 2015; Bolagsinformation.

1) Uppskattning av mogna marknader för industriell kuggstångsdrift, marknadsandelar för de viktigaste konkurrenterna: Cardo Partners 
bedömning, 2015.

2) Uppskattning av tillväxtmarknader för kuggstångsdrivna tillämpningar inom bygg, marknadsandelar för de viktigaste konkurrenterna: 
 Cardo Partners bedömning, 2015.

3) Uppskattning av mogna marknader för kuggstångsdrivna tillämpningar inom bygg, marknadsandelar för de viktigaste konkurrenterna: 
Cardo Partners bedömning, 2015.
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Linhissteknologi
Konkurrenssituationen i nischen för industriella linbaserade 

hissystem varierar beroende på marknaden. De viktigaste 

marknadssegmenten inom den globala marknaden för indu-

striella linbaserade hissystem omfattar energi, (petro)kemiska 

fabriker, olja och gas (offshoreriggar), cement, hamnar och 

skeppsvarv och marina (fraktfartyg). 

Baserat på information från 2014 beräknas segmentet för 

olja och gas till cirka 0,8–1,5 miljarder kronor och utgör cirka 

10 % av hela marknaden för industriella linbaserade hissystem. 

Konkurrenssituationen inom olje- och gassegmentet består 

främst av nischföretag, där Koncernens marknadsandel base-

rad på intäkter utgör cirka 2 %. Segmenten för energi, (petro)

kemiska fabriker och cement beräknas till cirka 2,1–2,7 miljar-

der kronor, 2,1–2,2 miljarder kronor respektive 0,7–1,4 miljar-

der kronor, vilket motsvarar cirka 20 %, 20 % respektive 10 % av 

den  globala marknaden för industriella linbaserade hissystem. 

De främsta konkurrenterna i de segmenten utgörs av stora 

multinationella företag med några mindre lokala företag (som 

ofta samarbetar med sina multinationella motsvarigheter). 

Hamnar och skeppsvarv utgör cirka 0,1–0,5 miljarder kronor 

eller 5 % av marknaden för industriella linbaserade hissystem. 

De främsta konkurrenterna i de segmenten utgörs av stora 

multinationella företag och vissa mindre aktörer, särskilt i 

Asien. Marina tillämpningar omfattar uppskattningsvis 0,7–

1,6 miljarder kronor eller 10 % av den industriella linhissmark-

naden. Den konkurrensutsatta marknaden i marinsegmentet 

omfattar ett fåtal starka och mycket specialiserade aktörer. 

Konkurrenssituationen inom andra industriella tillämpnings-

segment, inklusive lagerhållning, vind, gruvdrift är mycket 

fragmenterad.1) 

1) Uppskattning av marknaden för linbaserade hissystem: Cardo partners bedömning, 2015.
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Koncernen är en ledande global industrikoncern som desig-

nar, utvecklar, tillverkar, distribuerar och utför underhåll av 

vertikala transportlösningar, framförallt baserade på kugg-

stångsdrift, men även linbaserade hissystem. Marknaden för 

vertikala transportlösningar omfattar permanenta och till-

fälligt installerade produkter avsedda för kommersiella till-

lämpningar, bostads-, industri- och byggtillämpningar, såsom 

trappor, rulltrappor, kranar, byggnadsställningar, hissar och 

bygg hissar. Kuggstångsutrustning och linbaserade hissystem 

utgör en nisch inom marknaden för vertikala transportlös-

ningar, inriktad på hissar och bygghissar för industri- och 

byggtillämpningar på många olika slutmarknader inklusive 

bygg, olja och gas, hamnar och skeppsvarv, energi och cement.

Koncernen har under mer än 65 år varit en branschpionjär 

och ledande leverantör av hissar, bygghissar och arbetsplatt-

formar baserade på kuggstångsdrift. Koncernen är verksam i 

premium- och  mellansegmentet på både mogna marknader 

och tillväxtmarknader och affärsmodellen fokuserar på att 

erbjuda skräddarsydda och heltäckande vertikala transport-

lösningar i syfte att möta kundernas behov. Kundernas behov 

varierar mellan olika industrier och geografiska områden. 

Stommen i Koncernens produktutbud utgörs av kuggstångs-

driftshissar, linhissar och arbetsplattformar vilka marknads-

förs under varumärkena Alimak och Hek samt det nyligen för-

värvade varumärket för linbaserade hissystem, Heis-Tek. 

Koncernen tror att dess varumärken har en hög grad av mark-

nadsigenkänning och att dess produkter är kända för sin höga 

säkerhet, höga kvalitet och hållbarhet.

Per 31 mars 2015 utgörs Koncernens installerade bas av 

cirka 21 000 kuggstångsdrivna enheter vilka används på en 

mängd olika slutmarknader över hela världen. Detta utgör 

basen till den största kuggstångdrivna installerade basen i 

världen1). Koncernen anser att dess globalt installerade bas 

visar på  Koncernens breda tekniska erfarenhet och globala 

referenslista över tillämpningar. Koncernens diversifierade 

produktportfölj inkluderar både grundläggande och mer 

avancerade konfigurationer och kompletteras med ett heltäck-

ande tjänste utbud anpassat efter kundens specifika behov 

(inklusive eftermarknadstjänster, försäljning av begagnad 

utrustning och uthyrningstjänster). Koncernens eftermark-

nadstjänster utgör en viktig del av dess kunderbjudande och 

har tidigare genererat både attraktiva marginaler och stabila 

intäkter.

Under 2014 kom 38,7 %, 28,7 %, 28,3 % respektive 4,2 % av 

 Koncernens intäkter från Europa, Nord- och Sydamerika, 

Asien – Stillahavsområdet respektive övriga världen. Koncer-

nen betjänar sin globala kundbas genom en kombination av 

direktförsäljning och tredje partsdistributörer på en mängd 

olika slutmarknader. Koncernen anser att den är den enda 

leverantören av vertikala transportlösningar baserade på 

kuggstångsdrift och linbaserade hissystem för industri- och 

byggtillämpningar med ett verkligt globalt distributions- och 

servicenätverk. Per 31 mars 2015 hade Koncernen 22 helägda 

försäljnings- och servicekontor i 16 länder, inklusive bland 

annat USA, Sverige, Kina, Indien, Australien, Singapore och 

Brasilien,  liksom fler än 55 tredje partsdistributörer i fler än 

40 länder. Koncernen har en väl etablerad tillverkningsstruk-

tur på både mogna marknader och tillväxtmarknader med 

integrerade produktions- samt forskning- och utvecklings-

anläggningar i Sverige och Kina. 

Koncernens verksamhet är organiserad i fyra affärsområden 

som tillgodoser kunder med skilda slutanvändarbehov:

 ❚ Affärsområdet Industrial Equipment designar, utvecklar, 

tillverkar och distribuerar ett brett utbud av permanent 

installerade lösningar för användning inom många olika 

slutmarknader, inklusive olja och gas, hamnar och skepps-

varv och energi och cement. Koncernen är marknadsle-

dande inom industriella kuggstångsdrivna tillämpningar 

med en uppskattad global marknadsandel baserad på för-

säljning om cirka 55 % under 2014 (Källa: Cardo Partners 

bedömning, 2015). Under 2014 respektive det kvartal som 

avslutades den 31 mars 2015 genererade affärsområdet 

 Industrial Equipment 31,3 % respektive 21,5  % av Koncer-

nens intäkter och 33,6 % respektive 7,2  % av Koncernens 

rörelseresultat (EBIT). 

 ❚ Affärsområdet After Sales tillhandahåller en rad olika 

eftermarknadstjänster för Koncernens installerade bas om 

cirka 21 000 enheter, såsom installation, underhåll, repara-

tion, reservdelar, avtalsbaserad service, renovering, tekniska 

tillämpningar, fjärrövervakningssystem och direkt kund-

utbildning under utrustningens livscykel. Koncernen är 

den ledande tjänsteleverantören för sin egen utrustning 

med en uppskattad penetrationsgrad om cirka 50 % av dess 

installerade bas2) och är i vissa fall även en tjänsteleverantör 

för linhissteknologi och andra närliggande tillämpningar. 

Under 2014 respektive det kvartal som avslutades den 31 

mars 2015, genererade affärsområdet After Sales 33,6 % 

 respektive 35,7 % av Koncernens intäkter och 69,4 % respek-

tive 75,9 % av Koncernens rörelseresultat (EBIT).

Verksamhetsbeskrivning

1) Den installerade basen är Koncernens egna industri- och byggnadsutrustning, installerad av Koncernen eller en tredje part, beräknad på grundval av 
 Koncernens tillgängliga försäljnings- och installationsregister och baserad på en uppskattad livscykel om 25–30 år för industriella hissar och 25 år för 
byggutrustning. 

2) Graden av penetration är beräknad på intäkter från reservdelar och servicetjänster för kuggstångsdrift (exklusive linhissdelar, servicetjänster och 
 renovering av kugghjulsdrift och linbaserade hissystem) på Koncernens installerade bas.
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 ❚ Affärsområdet Construction Equipment utformar, 

utvecklar, tillverkar och distribuerar en mängd olika bygg-

hissar och platt formar som installeras för tillfälligt bruk i 

samband med bygg- och renoveringsprojekt. Baserat på 

 försäljningen under 2014 är Koncernen marknadsledande 

inom bygg på mogna marknader (Källa: Cardo Partners 

bedömning, 2015). Dessutom anser sig Koncernen ha goda 

möjligheter att med sitt nyutvecklade sortiment av bygg-

hissar inom mellan segmentet öka sin marknadsandel på 

tillväxtmarknader, och genom att vara den enda västerländ-

ska leverantören av vertikala transportlösningar baserade 

på kuggstångsdrift med inköps- och tillverkningsanlägg-

ningar i Kina. Under 2014 respektive det kvartal som avslu-

tades den 31 mars 2015 genererade affärsområdet Construc-

tion Equipment 19,1 % respektive 27,4 % av  Koncernens 

intäkter och (3,5) % respektive 13,2 % av  Koncernens rörelse-

resultat (EBIT).

 ❚ Affärsområdet Rental tillhandahåller uthyrning av bygg-

hissar och plattformar utformade, utvecklade och tillver-

kade av Koncernen till kunder på fyra nyckelmarknader: 

Frankrike, Benelux, Tyskland och Australien, samt försälj-

ning av Koncernens begagnade byggprodukter. Koncernen 

hade på sina viktigaste uthyrningsmarknader en marknads-

andel om cirka 25 % under 2014. Under 2014 och det kvartal 

som  avslutades den 31 mars 2015 genererade affärsområdet 

 Rental 16 % respektive 15,4 % av Koncernens intäkter och 

0,5 % respektive 3,7 % av Koncernens rörelseresultat (EBIT).

Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 

första kvartalet 2015 hade Koncernen ett genomsnitt på 1 072 

heltidsanställda. Under 2014 respektive det kvartal som avslu-

tades den 31 mars 2015 uppgick Koncernens intäkter till 1 742,5 

miljoner respektive 462,3 miljoner kronor och dess rörelse-

resultat (EBIT) var 287,7 miljoner  respektive 72,0 miljoner 

kronor.

Finansiella mål 
Detta avsnitt avseende Koncernens finansiella mål innehåller 

framåtriktade uttalanden vilka grundar sig på ett antal anta-

ganden (inklusive en lyckad implementering av Koncernens 

affärsstrategier). Sådana uttalanden utgör inga garantier för 

faktiska framtida resultat och Koncernens faktiska resultat 

kan komma att väsentligt skilja sig från dessa framåtriktade 

uttalanden på grund av en mängd olika faktorer, varav vissa är 

utom Koncernens kontroll. Dessutom kan oförutsedda hän-

delser väsentligen påverka Koncernens faktiska resultat nega-

tivt oaktat om sådana antaganden visar sig vara korrekta eller 

inte. Se vidare ”Framåtriktade uttalanden” och ”Risk faktorer”.

Styrelsen har antagit följande finansiella mål på medel-

lång sikt. För en beskrivning av Bolagets utdelning och utdel-

ningsstrategi, se ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Rätt till 

utdelning och utskiftning i samband med likvidation”

 ❚ Intäktstillväxt: Koncernens mål på medellång sikt är att 

uppnå en årlig tillväxt om 10 %. 

 ❚ EBIT marginal: Koncernens mål på medellång sikt är att 

uppnå en återkommande EBIT marginal om 17 %.

 ❚ Kapitalstruktur (nettoskuld/EBITDA): Bolagets kapitalstruk-

tur ska ha en hög grad av finansiell flexibilitet och möjlig-

göra strategiska initiativ. Bolaget avser att upprätthålla en 

effektiv kapitalstruktur med en nettoskuld om två gånger 

återkommande EBITDA. 

 ❚ Utdelningspolicy: Bolaget har som mål att ge en utdelning på 

cirka 50 % av den årliga nettovinsten. Utdelningen kommer 

dock att vara beroende av hänsyn till Bolagets finansiella 

ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter, strategiska över-

väganden och framtidsutsikter.

Konkurrensfördelar
Koncernen anser att den har ett antal viktiga konkurrens-

fördelar som differentierar den från sina konkurrenter. Dessa 

konkurrensfördelar är:

ledande positioner på mogna marknader och tillväxt-
marknader med stark varumärkesigenkänning
Koncernen är marknadsledande inom industriella kugg-

stångsdrivna tillämpningar med en uppskattad global mark-

nadsandel om cirka 55 % sett till försäljning under 2014 (Källa: 

Cardo Partners bedömning, 2015). Koncernen är marknadsle-

dande avseende industriella kuggstångsdriftstillämpningar i 

Stillahavsområdet1), Nordamerika, Västeuropa, EMEA2), Asien, 

Nordamerika och Latinamerika, med marknadsandelar sett 

till försäljning under 2014 om cirka 85 %, 55 %, 55 %, 50 %, 50 % 

respektive 45 % (Källa: Cardo Partners bedömning, 2015). Inom 

byggtillämpningar är Koncernen marknadsledande i Stilla-

havsområdet och Nordamerika och nummer två i Latiname-

rika, Västeuropa och EMEA med uppskattade marknadsande-

lar, sett till försäljning under 2014, om cirka 60 %, 60 %, 30 %, 

25 % respektive 10 % (Källa: Cardo Partners bedömning, 2015).

Koncernens starka teknologibas gör det möjligt att utöver 

sina produkter även tillhandahålla expertis inom olika till-

lämpningar. Koncernens mångåriga historia av hög kvalitet 

och till förlitlighet har bidragit till att stärka dess kundrelatio-

ner och varumärkesrenommé. Koncernen anser att dess 

ledande marknadspositioner vidare främjar igenkänning av 

dess varumärken och gör det möjligt för Koncernen att snabbt 

vinna förtroende hos kunder och leverantörer på nya och 

befintliga marknader. Detta hjälper Koncernen att bygga upp 

sin produktförsäljning och även behålla befintliga kunder för 

dess eftermarknadstjänster, vilket ger Koncernen en stark 

plattform för att upprätthålla och ytter ligare öka sina ledande 

positioner inom industrin.

1) Stillahavsområdet inkluderar Australien, Nya Zeeland och Japan.
2) EMEA inkluderar Östeuropa, Mellanöstern och Afrika.
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1) Koncernens globala installerade bas består av cirka 21 000 enheter av vilka en övervägande del är baserad på kuggstångsdrift.

Global närvaro inom kuggstångsdrivna vertikala 
 transportlösningar för industri- och byggtillämpningar
Koncernen är en global leverantör av kuggstångsdrivna verti-

kala transportlösningar för industri- och byggtillämpningar. 

Koncernen anser att den är den enda riktigt globala tillverka-

ren på marknaden som kan erbjuda en kombination av egna 

produkt- och tjänste lösningar för både kuggstångsdrift och 

linbaserade hissystem för industri- och byggtillämpningar. 

Koncernen har ett stort antal kunder fördelade både geogra-

fiskt och på olika slutmarknader, inklusive bygg, olja och gas, 

hamnar och skeppsvarv, energi och cement. Eftersom de flesta 

av Koncernens konkurrenter är regionala eller lokala i sina 

verksamheter, anser Koncernen att dess etablerade globala 

plattform differentierar Koncernen från sina konkurrenter 

och ger Koncernen ett antal strategiska fördelar, inklusive 

diversifiering, marknadsinformation och en förmåga att 

betjäna kunder över hela världen. Under 2014 genererades 

38,7 %, 28,7 %, 28,3 % respektive 4,2 % av Koncernens intäkter i 

Europa, Nord- och Sydamerika, Asien-Stillahavsområdet 

 respektive övriga världen.

De viktigaste beståndsdelarna i Koncernens konkurrens-

kraftiga globala plattform utgörs av Koncernens globala för-

säljning och tjänster samt distributionsnätverk i mer än 50 

länder, och den stora globala basen bestående av cirka 21 000 

installerade enheter.1) Koncernen utnyttjar olika kombinatio-

ner av försäljnings- och servicekontor och distributörer för 

olika typer av produkter inom olika geografiska områden för 

att möta de lokala kundernas krav och för att maximera sin 

marknadspenetration. I vissa regioner, såsom Västeuropa, 

Nordamerika och Australien använder Koncernen primärt sin 

egen marknadsförings- och försäljningsorganisation, medan 

Koncernen i exempelvis Afrika uteslutande förlitar sig på 

lokala distributörer. Många av Koncernens försäljnings- och 

service kontor finns i närheten av dess kunders anläggningar, 

vilket möjliggör för Koncernen att ytterligare utveckla och dra 

nytta av sina kundrelationer. Koncernen fokuserar inom alla 

sina affärs områden särskilt på direktförsäljning genom sina 

försäljnings- och servicekontor då Koncernen anser att dessa 

utgör en nyckelfaktor för att kunna bygga och upprätthålla 

långsiktiga relationer med Koncernens kunder.

Koncernen anser att dess konkurrenskraftiga globala 

plattform ger Koncernen ett antal strategiska fördelar, vilka 

inkluderar en diversifierad produkt- och tjänsteportfölj, både 

geografiskt och till antalet olika slutmarknader, vilket mins-

kar Koncernens beroende av en särskild region eller slutmark-

nad; brett insamlad marknadsinformation avseende en mängd 

slutmarknader; en bred referenslista över tillämpningar; en 

stark position för att kunna attrahera nya företag i regionerna 



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ)52

Verksamhetsbeskrivning

genom närvaron av lokal försäljnings- och underhållsperso-

nal; förmågan att betjäna sina kunder globalt; de stordrifts-

fördelar som följer av den ökade möjligheten att betjäna 

 kunder som äger tillgångar i flera geografiska regioner; och de 

stordriftsfördelar som följer av en produktions- och inköps-

organisation som är inriktad på en global kundbas.

stabila och lönsamma After sales
Koncernens affärsområde After Sales har väsentligt bidragit 

till Koncernens omsättning och rörelseresultat (EBIT) och 

bidragit till att stabilisera både marginaler och kassaflöde. 

Affärsområdet After Sales genererade 33,6 %, 32,5 % respektive 

31,2 % av Koncernens intäkter under 2014, 2013 respektive 2012, 

och 69,4 % respektive 63,4 % av  Koncernens rörelseresultat 

(EBIT) under 2014 respektive 2013. Eftersom Koncernens efter-

marknadstjänster fokuserar på att underhålla och uppgradera 

existerande vertikala transportlösningar för industri och 

bygg, påverkas efterfrågan på eftermarknadstjänster i mindre 

utsträckning av ekonomiska cykler än efterfrågan på nya 

 produkter inom affärsområdena Industrial Equipment och 

Construction Equipment. Således har försäljningen och lön-

samheten inom affärsområdet After Sales visat en hög mot-

ståndskraft mot makroekonomiska nedgångar med i stort sett 

stabila intäktsströmmar och goda marginaler under hela 

 konjunkturcykeln.

Koncernens globala installerade bas om cirka 21 000 

 enheter utgör grunden för dess utbud av eftermarknads-

tjänster. Per 31 december 2014 bestod Koncernens installerade 

kuggstångsdrivna bas av cirka 7 000 industriinstallationer och 

cirka 14 000 bygginstallationer. Under 2014 hade Koncernen 

en penetrationsgrad på cirka 50 % av dess installerade bas, med 

en penetration inom industriutrustning på cirka 70 % och 

inom byggutrustning på cirka 30 %. Koncernens eftermark-

nadstjänster har en betydligt högre täckning av industripro-

dukter än för byggprodukter. Under 2014 utgjorde industri-

produkter (som utgör cirka 30 % av Koncernens installerade 

kuggstångsdrivna bas) majoriteten av intäkterna för affärs-

området After Sales. Efter initial försäljning kräver  vertikala 

transportlösningar i allmänhet underhåll, reservdelar, repara-

tioner och renovering. Den generella genomsnittliga livs-

cykeln för en industrihiss är 25–30 år, med renoveringsmöjlig-

heter huvudsakligen från år 15 och framåt. Specifikt utgör 

eftermarknadstjänster cirka tre fjärdedelar av de totala intäk-

terna hänförliga till livscykeln hos en för Koncernen typisk 

industrihiss1).  Således anser Koncernen att dess installerade 

bas, inklusive dess kompetens inom linhissutrustning, erbju-

der möjligheten att ytterligare öka den globala marknadsan-

delen vad avser service.  Koncernen kompletterar dessutom sitt 

omfattande tjänsteutbud genom att utföra service på vissa 

konkurrerande utrustning.

Koncernens globala försäljnings- och servicenätverk gör 

det möjligt att erbjuda eftermarknadstjänster till industri- och 

byggkunder på många olika slutmarknader, såsom olja och 

gas, bygg, hamnar och skeppsvarv, energi och cement. Koncer-

nen anser att dess starka varumärke och breda tillämpnings-

erfarenhet ofta resulterar i att den tilldelas servicekontrakt 

eftersom bara ett fåtal av konkurrenterna har den tekniska 

expertisen som krävs för att erbjuda vissa tjänster för Koncer-

nens befintliga utrustning, t.ex. renovering.

fördelar i form av en välinvesterad tillverkningsinfra-
struktur med moderna produktions- samt forsknings och 
utvecklingsanläggningar baserade i både mogna och 
 tillväxtmarknader
Koncernen anser att dess tillverkningsstruktur i form av dess 

moderna tillverknings-, samt forsknings- och utvecklings-

anläggningar i Kina och Sverige spelar en avgörande roll i att 

 differentiera Koncernen från dess konkurrenter och positione-

rar Koncernen för att kunna dra nytta av framtida tillväxtmöj-

ligheter. De viktigaste beståndsdelarna i Koncernens tillverk-

ning är en konkurrenskraftig kostnadsnivå i kombination 

med mångårig produkt- och teknologikunskap, välinveste-

rade produktionsanläggningar och en globalt optimerad till-

verknings- och leveranskedja.

Koncernen anser att dess tillverkning gör det möjligt att 

dra nytta av både produktionsflexibilitet och stordriftsförde-

lar vilket etablerar en konkurrenskraftig kostnadsbas för dess 

produkter inom premium- och mellansegmentet. Koncernens 

svenska produktionsanläggning är främst inriktad på till-

verkning av premiumlösningar för mogna marknader. 

Anläggningen i Sverige är välinvesterad och har en hög auto-

matiseringsgrad och en omfattande teknik- och tillämpnings-

erfarenhet vilken även är tillgänglig för Koncernens kinesiska 

tillverkningsanläggningar. Koncernens anläggningar i Kina 

fokuserar på produktion av mellansegmentsprodukter för till-

växtmarknader och vissa produkter och komponenter för 

mogna marknader. Koncernens kinesiska anläggningar är ver-

tikalt integrerade och möjliggör inköp av material och kompo-

nenter från lågkostnadsländer (andra än länder från EU-

15-området, EFTA, USA och Japan) för tillverkning av 

produkter för både tillväxtmarknader och mogna marknader. 

De kinesiska anläggningarna är i stor utsträckning automati-

serade, välinvesterade för dess nuvarande verksamhet och väl 

positionerade för att ytterligare kunna expandera. Koncernen 

har ett nära samarbete med lokala inköpsexperter i Kina för att 

kunna möjliggöra lågkostnadsproduktion med bibehållen 

kvalitet och leverantörstillförlitlighet. Under 2014 uppgick 

Koncernens fem främsta leverantörer från mogna marknader 

för sammanlagt 25 % av Koncernens inköp på mogna markna-

der och Koncernens fem främsta leverantörer från lågkost-

nadsländer uppgick till sammanlagt 13 % av Koncernens inköp 

på tillväxtmarknader. Koncernen anser att den innehar strate-

giska fördelar vad avser inköp och tillverkning som den enda 

västerländska tillverkaren av kuggstångsdrivna vertikala 

transportlösningar med tillverkningsanläggningar i Kina.

1) Uppskattningen baseras på att en industrihiss har en 25 årig livscykel.
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Vidare drar Koncernens forsknings- och utvecklingsarbete 

i Sverige och Kina fördel av båda marknaderna och kan 

skräddar sys för att möta kundernas efterfrågan. Koncernens 

tillverknings anläggningar inkluderar testtorn, laboratorier 

och forsknings anläggningar, där Koncernens tekniker och 

ingenjörer analyserar olika produktegenskaper i syfte att 

utveckla nya produkter, förbättra den tekniska effektiviteten 

hos befintliga produkter samt optimera tillverknings-

kostnaden.

Koncernens tillverkning stöds också av Koncernens 

senaste investeringar i dess anläggningar för att öka både 

kapacitet och effektivitet. Under 2013 investerade Koncernen 

exempelvis i en multifunktionsdator för numerisk styrning 

(eng. Computer Numerical Control, kallad CNC) och en halvauto-

matisk CNC-maskin i Sverige för att ersätta äldre utrustning 

och för att säkerställa en hög automatiseringsgrad i Koncer-

nens svenska anläggningar. Under 2013 investerade Koncer-

nen också i en ny laserskärmaskin för sin kinesiska anläggning 

för att öka både tillverkningsflexibilitet och effektivitet. 

Genom sina tillverkningsinvesteringar har Koncernen strate-

giskt positionerat sig för att kunna möta förväntad framtida 

efterfrågan samt uppnå kostnadsbesparingar genom operativ 

förbättring och samtidigt stärka sin närvaro på viktiga mark-

nader,  särskilt Europa och Asien.

Dessutom hanteras verksamhetens produktionskvalitet 

och produktionsoptimering, samt samordningen mellan 

 Koncernens tillverkningsanläggningar, på Koncernnivå och 

säkerställs av  chefen för global tillverkning som är ansvarig för 

både de svenska och kinesiska anläggningarna. Koncernens 

globala hantering och samordning av dess tillverkning och 

inköpskedja, stödjer Koncernens globala inköp och ökar dess 

tillgång till olika inköpskanaler runt om i världen. Detta med-

för att Koncernen kan bygga upp reservinköpskapacitet att 

användas i händelse av ett leveransavbrott och även öka sina 

leveranser mellan olika regioner i tider av hög efterfrågan.

Att återskapa Koncernens existerande plattform, inklusive 

dess kostnadseffektiva och mervärdesskapande tillverknings-

struktur, skulle kräva betydande kapital, resurser och tid. 

 Således anser Koncernen att dess konsoliderade tillverknings-

struktur, i kombination med Koncernens breda referenslista 

över tillämpningar, skapar betydande inträdeshinder för nya 

konkurrenter på den globala marknaden.

Väl positionerad för att dra nytta av globala  
makrotillväxttrender
Koncernen anser att den är väl positionerad för att kunna dra 

nytta av följande makrotillväxttrender på både mogna mark-

nader och tillväxtmarknader vilka Koncernen har identifierat 

såsom särskilt viktiga:

 ❚ Urbanisering och mekanisering – urbaniseringstillväxt för-

väntas driva utvecklingen av megastäder och byggnadet av 

höghus  vilket ökar efterfrågan på vertikala transportlös-

ningar inom bygg. Urbaniseringstillväxten förväntas också 

öka mekanisering, automatisering och operativ effektivitet 

inom industriell produktion, vilket ökar efterfrågan på 

industrihissar.

 ❚ Marknadstrender – en ökning av den globala handeln och 

energiförbrukningen förväntas stimulera de industriella 

slutmarknaderna, medan slutmarknader inom bygg är 

prognostiserade att uppleva en hämmad efterfrågan på 

medellång sikt, efter en längre period av underinvestering 

under konjunkturnedgången.
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 ❚ Hälso, säkerhets och miljöregler – inom affärsområdet Indu-

strial Equipment, starkt fokus från lagstiftare på stora indu-

striföretags miljöpåverkan och ökad betydelse av produkt-

säkerhet och tillförlitlighet som kriterier för leverantörsval; 

inom affärsområdet Construction Equipment, ökad bety-

delse av arbetsskydd på byggarbetsplatser och energieffek-

tivitetstrender vilket kräver att många befintliga byggnader 

byggs om vilket därmed stimulerar efterfrågan inom bygg.

Koncernen anser att den är väl positionerad för att kunna dra 

nytta av ovan identifierade makrotillväxttrender, särskilt på 

tillväxtmarknader. Med egna kontor i Kina, Brasilien och 

Indien, är Koncernen väl positionerad för att dra ytterligare 

fördel av makrotillväxttrender på tillväxtmarknader. Detta 

illustreras av Koncernens strategiska plan att ytterligare stärka 

sin närvaro i Asien, samt dess aktiviteter i Sydamerika, genom 

införandet av nya, mer skräddarsydda produkter och en 

 utökning av den lokala säljstyrkan och antalet distributörer.

Koncernen bedömer att dess verksamhet i Kina, i kombi-

nation med Koncernens breda erfarenhet, meriter och kun-

nande som etablerats genom dess långa historia och ledande 

position på mogna marknader, inklusive dess arbete med 

avancerade miljö- och säkerhetskrav i Europa och Nord-

amerika, ger Koncernen en stabil plattform för att kunna 

erbjuda välkonstruerade, säkra, tillförlitliga och kostnads-

effektiva  vertikala transportlösningar för att möta de globala 

makro tillväxttrenderna på både mogna marknader och 

tillväxt marknader.

Bred portfölj av vertikala transportlösningar driven av ett 
teknologiskt ledarskap och en gedigen säkerhetsstatistik
Koncernens affärsmodell fokuserar på att tillhandahålla 

värde skapande lösningar i syfte att möta kundernas varie-

rande behov av vertikala transportlösningar. Koncernens 

 produkter och tjänster är ofta avgörande för framgången och 

effektiviteten hos kunders projekt då de tillhandahåller vik-

tiga funktioner med hög prestanda men normalt sett endast 

utgör en begränsad del av de totala kostnaderna för projekten. 

Koncernen anser att utvecklingen av dess produkt- och tjänste-

portfölj drivs av dess teknologiska ledarskap, som skapar värde 

för kunder genom att utrustningen ökar kundens effektivitet 

och produktivitet, samtidigt som kundernas totala kostnader 

för ägande och verksamhet minskar.

Koncernen har en bred produkt- och tjänsteportfölj, som 

spänner över mellansegments- och premiumlösningar i både 

enkla och avancerade tillämpningar. Koncernens insatser för 

produktutveckling syftar till stor del till att stärka dess geogra-

fiska marknadspositioner och tillämpningningar på markna-

den. Under 2013 började Koncernen att aktivt utöka sitt pro-

duktutbud genom att utveckla nya kostnadseffektiva, 

konkurrenskraftiga hissar särskilt anpassade för mellanseg-

mentet på tillväxtmarknader. Som en del av detta initiativ för 

produktutveckling lanserade Koncernen under första kvarta-

let 2014 sina två första mellansegmentshissar, skräddarsydda 

för den kinesiska marknaden, följt av ytterligare versioner av 

mellansegmentshissar för andra tillväxtmarknader under 

andra kvartalet 2014. Koncernen lanserade även sin första 

mellan segmentshiss för mer mogna marknader i Skandina-

vien i december 2014 och under första kvartalet 2015 på andra 

europeiska marknader.

Utöver Koncernens produkter anser Koncernen att en 

 viktig del av dess konkurrenskraftiga kunderbjudande ligger i 

dess förmåga att bygga vidare på sin förvärvade kunskap om 

tillämpningar för att tillhandahålla mervärdestjänster. Sär-

skilt inom Koncernens affärsområde Industrial Equipment 

innebär detta att produkter och tjänster skräddarsys utifrån 

kundens krav. Koncernen har ett stort antal kunder fördelade 

över ett många slutmarknader, inklusive bygg, olja och gas, 

hamnar och skeppsvarv, energi och cement. Koncernen arbetar 

nära sina kunder i syfte att utveckla innovativa produkter och 

tillämpningar, vilket också stärker dess kundrelationer och ger 

Koncernen en förståelse för kunders behov samt en ökad 

 industrikunskap. Genom dess förvärv av Heis-Tek i juni 2014 

har Koncernen ytterligare breddat sin tillämpningsexpertis 

och portfölj och därigenom inkluderat linhissprodukter och 

tjänster för industriell tillämpning vilket historiskt sett har 

varit använda offshore.

Vidare har Koncernen inom branschen för vertikala trans-

portlösningar ett långvarigt rykte avseende säkerheten, 

tillförlitlig heten och kvaliteten på dess produkter. Koncernens 

produkter genomgår en rad rigorösa säkerhets- och kvalitets-

tester innan de marknadsförs. Säkerhet och tillförlitlighet till-

hör de viktigaste kriterierna vid inköp för industri- och bygg-

tillämpning inom både mogna marknader och 

tillväxtmarknader, varför Koncernen anser att den drar nytta 

av sitt rykte om att leverera säkra, välutvecklade och tillförlit-

liga lösningar.

en stark historik av hög lönsamhet och god  
kassagenerering
Under 2014, 2013 och 2012 upprätthöll Koncernen en marginal 

avseende rörelseresultat (EBIT) på 16,5 %, 17,6 % respektive 

9,2 %.1) Koncernens starka konverteringsandel (eng. ”cash conver

sion rate”) under 2014 och 2013 var i genomsnitt 65–66 %. Kon-

cernens lönsamhet har delvis gynnats av de högre marginalerna 

inom affärsområdet After Sales, som bidrog till 33,6 %, 32,5 % 

respektive 31,2 % av Koncernens totala intäkter under åren 2014, 

2013 respektive 2012 och 69,4 % respektive 63,4 % av Koncernens 

totala rörelseresultat (EBIT) under 2014 respektive 2013. Dess-

utom anser Koncernen att dess starka finansiella resultat också 

kan tillskrivas Koncernens kostnadseffektiva tillverkningsverk-

samhet som ett resultat av den framgångsrika implemente-

ringen av ett program för optimering av tillverkning, Koncer-

nens goda hantering av kapital samt den ökade andelen intäkter 

från eftermarknadstjänster som genererar högre marginaler än 

produktförsäljning och är mer motståndskraftig mot volatilitet 

på marknaden.

1) Under 2012 ådrog sig Koncernen 110,7 miljoner kronor; kostnader av engångskaraktär. Utan dessa kostnader av engångskaraktär som Koncernen ådrog sig 
under 2012 skulle rörelseresultatet (EBIT) för räkenskapsåret 2012 ha ökat med 110,7 miljoner kronor, eller 80,5 %, till 248,1 miljoner kronor under räken-
skapsåret 2012 och marginalen för rörelseresultatet (EBIT) skulle ha varit 16,6 %.
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Koncernen anser att dess historik av att åstadkomma ett 

högt rörelseresultat (EBIT), förbättringar i den operativa effek-

tiviteten och den starka kassagenereringstakten, belyser styr-

korna och motståndskraften i Koncernens verksamhet, vilket 

delvis är tack vare Koncernens resultat inom affärsområdet 

After Sales.

en mycket erfaren ledning med internationell och  
lokal expertis
Koncernens ledningsgrupp består av mycket skickliga och 

erfarna yrkespersoner med i genomsnitt mer än 20 års bran-

scherfarenhet. Med olika bakgrunder, såsom inom några av de 

ledande industri- och strategiföretagen, exempelvis ABB Ltd, 

McKinsey & Company och Volvokoncernen, har Koncernens 

ledningsgrupp omfattande erfarenhet av att implementera 

tillväxtmarknadsstrategier och förvalta internationella verk-

samheter. Koncernledningen leds av Tormod Gunleiksrud (VD 

och koncernchef sedan 2012 liksom chef för affärsområdet 

Industrial Equipment) som har över 20 års erfarenhet av 

ledande befattningar, bland annat genom sitt arbete som VD 

och Regional Divisionschef för ABB Robotics i Kina och norra 

Asien. Stefan Rinaldo (CFO sedan 2012) anslöt sig till Koncer-

nen i slutet av 2007 och tjänstgjorde tidigare som Koncernens 

Senior Vice-President of Business Development och innan 

dess, inom ABB Power System. Koncernens affärsområden leds 

av personal med stark industriell branscherfarenhet. 

 Koncernens ledningsgrupp stöds av centraliserade koncern-

funktioner och ett antal starka lokala chefer som  Koncernen 

bedömer har den förmåga som krävs för en  implementering av 

Koncernens  strategiska initiativ på en konkurrens utsatt 

 marknad.
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Strategi
Koncernens strategi bygger på dess konkurrensfördelar och 

Koncernens strategiska mål är att positionera Koncernen som 

en obestridd ledare inom industri- och byggtillämpningar på 

mogna marknader och som en ledande leverantör av vertikala 

transportlösningar för tillväxtmarknader. Koncernen ska till-

handahålla moderna vertikala transportlösningar genom en 

kostnadseffektiv tillverkning, samt tillhandahålla efter-

marknadstjänster. För att nå Koncernens strategiska mål har 

Koncernen identifierat och kommer att fokusera på följande 

 viktiga initiativ:

expandera marknadsandelar på mogna marknader  
och tillväxtmarknader genom att fokusera på  
mellansegmentsprodukter inom affärsområdet  
Construction  equipment
Koncernen avser att öka sin globala marknadsandel på både 

mogna marknader och tillväxtmarknader, i synnerhet genom 

att fokusera på produktutveckling inom mellansegmentet 

genom introduktionen av det nya sortimentet av bygghissar 

för  mellansegmentet för tillväxtmarknader och mogna mark-

nader, utvecklingen av produkttillägg inom utvalda nischer 

och genom att stärka sin närvaro inom utvalda geografiska 

 områden.

Genom omkonstruktion av befintliga produkter och 

utveckling av nya produkter, lösningar och tjänster, anser 

Koncernen att den är väl positionerad för att kunna stärka sin 

konkurrensposition och dra nytta av framtida tillväxt och 

erhålla nya kunder inom mellansegmentet, i synnerhet på till-

växtmarknaderna. I linje med dess strategiska mål började 

Koncernen under 2013, med hjälp av sin ingenjörserfarenhet 

och välinvesterade produktions anläggningar, att utveckla ett 

nytt sortiment av bygghissar för mellansegmentet adresse-

rande tillväxtmarknader och mogna marknader. Koncernen 

lanserade under första kvartalet 2014 sina två första 

mellansegments hissar skräddarsydda för den kinesiska mark-

naden, följt av versioner av mellansegmentshissar för andra 

tillväxtmarknader under andra kvartalet 2014. Dessa produk-

ter har utformats särskilt för att vara mycket konkurrens-

kraftiga på tillväxtmarknader genom en mindre komplicerad 

konstruktion och avsevärt lägre kostnader, samtidigt som de 

drar fördel av  Koncernens starka varumärke, breda tillämp-

ningskunskap och solida säkerhetsstatistik. 

Koncernen avser vidare att utöka sina befintliga produkt-

erbjudanden för mogna marknader i syfte att dra nytta av 

 mellansegmentets kriterier för bygghissdesign och låg-

kostnadsinköp. I linje med detta strategiska mål lanserade 

Koncernen även sin första mellansegmentshiss adresserad mot 

mogna marknader i Skandinavien i december 2014 och under 

första kvartalet 2015 till andra europeiska marknader. Dess-

utom avser Koncernen att utveckla fler produkttillägg för 

utvalda nischer. Mer specifikt har Koncernen inlett ett projekt 

som avser att utveckla ett prismässigt konkurrenskraftigt 

utbud av transportplattformar för de europeiska markna-

derna. Koncernen anser att den med ett växande produkt-

utbud, i kombination med Koncernens kostnadseffektiva 

 tillverkning, är väl positionerad för att ta vara på framtida 

möjligheter. 

Genom introduktionen av bygghissar för mellansegmen-

tet och expansionen av produkterbjudanden inom utvalda 

nischer ämnar Koncernen vidare att stärka sin närvaro inom 

viktiga geografiska områden såsom Sydamerika, Mellanöstern 

och Asien. Koncernen anser att dess geografiska expansion 

möjliggörs av dess strategiska initiativ i form av en större sälj-

kår och särskilt genom ökningen av antalet distributörer.

Genom en kontinuerlig utveckling av sin produktportfölj 

och ett fokus på värdeskapande lösningar för kuggstångdrift 

och linbaserade hissystem, i kombination med effektiv och 

kostnadseffektiv produktion och inköp anser Koncernen att 

den är väl positionerad för att dra nytta av tillväxtmöjligheter 

inom mellan segmentet, även inom nya geografiska områden 

och segment på mogna marknader.

maximera värdet av affärsområdet After sales
Affärsområdet After Sales är betydelsefullt för tillväxten av 

Koncernens rörelseresultat (EBIT) och har varit en viktig 

bidragande faktor till  stabiliteten i Koncernens löpande 

intäktsströmmar. Koncernen avser att bygga vidare på sin 

 globala räckvidd och dess eftermarknadsexpertis, inklusive 

kompetens avseende lin baserade hissystem, i syfte att ytterli-

gare maximera värdet av sin eftermarknadsverksamhet genom 

att öka antalet eftermarknadstjänster per kund och penetra-

tionen av Koncernens nuvarande installerade bas.

Sammantaget avser Koncernen att fortsätta sin proaktiva 

försäljning av reservdelar, sin leverans av reparations- och 

underhållstjänster och renoveringstjänster för sin globalt 

installerade bas, samt närliggande tillämpningar och teknolo-

gier. Koncernen har identifierat flera sätt att utöka Koncernens 

erbjudande av eftermarknadstjänster per kund, exempelvis 

genom att öka Koncernens renoveringserbjudande, penetra-

tionen hos Koncernens serviceverksamhet genom expansion 

av dess servicekontrakt och genom att utveckla ett bredare 

 produktsortiment i syfte att öka möjligheterna för efter-

marknadstjänster. 

Koncernen avser vidare att förbättra sin penetration av 

Koncernens globalt installerade bas bestående av cirka 21 000 

enheter. Genom förvärvet av Heis-Tek i juni 2014 utvidgade 

Koncernen sin kompetens avseende service av linbaserade 

 hissystem. Denna kombination möjliggör för Koncernen att 

tillhandahålla ett enda kontaktställe (eng. ”onestopshop”) för 

de två huvudsakliga tekniska lösningarna för industri hissar. 

Koncernen avser att utnyttja denna position och vidare expan-

dera serviceutbudet i förhållande till den installerade basen. 

Ett av Koncernens strategiska fokus har varit att öka penetra-

tionen av dess offshorebas,  särskilt med fokus på globala ram-

avtal för service (eng. master  services  agreements) med större olje-

borrplattformsföretag. Förutom  offshoremarknaden avser 

Koncernen att utöka sitt utbud av  erbjudanden för reservdelar 

och renovering avseende tillämpningar för onshore och bygg, 

särskilt genom en aktiv utveckling av kundrelationer. För att 

underbygga sina strategiska insatser avseende expansionen av 

tjänster och penetrationen av den installerade basen, ämnar 

Koncernen att expandera sitt servicenätverk genom att öka 

antalet distributörer och servicetekniker. 
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stärka koncernens position inom affärsområdet  
 industrial equipment
Koncernen avser att använda sin erfarenhet inom tillämpning 

och utformning för att ytterligare förbättra sin position inom 

affärsområdet Industrial Equipment, särskilt genom innova-

tiva och kostnadsmässigt konkurrenskraftiga erbjudanden 

inom premiumsegmentet, utveckling av produktplattformar 

för mellansegmentet och ytterligare expansion av dess erbju-

danden avseende linbaserade hissystem. 

Koncernens nuvarande utvecklingsprogram syftar vidare 

till att introducera en mängd produkter för industriella till-

lämpningar inom premiumsegmentet, såsom ett produkt-

sortiment  bestående av två- till sex-tonshissar och hissar för 

extrema temperaturer. Genom att utnyttja Koncernens till-

verkning i Sverige och Kina, som innefattar en möjlighet till 

lågkostnadsinköp kombinerat med teknisk erfarenhet och 

omfattande tillämpningskunskap, ämnar Koncernen vidare 

att förbättra konkurrenskraften hos Koncernens produkter 

inom premiumsegmentet. 

Koncernen ämnar dessutom utveckla sitt utbud inom 

mellan segmentet för industritillämpningar, såsom grundläg-

gande explosionssäkra hissar och lätta servicehissar. Genom 

initiativ för produktutveckling ämnar Koncernen att stärka 

sin närvaro på ett antal tillväxtmarknader, inklusive Kina och 

Sydamerika. Koncernen planerar att stärka sina strategiska 

insatser genom att expandera Koncernens distributörsnätverk 

på både tillväxtmarknader och mogna marknader.

en tillväxt som är högre än marknadstillväxten  
genom en kontinuerlig förstärkning av koncernens 
försäljnings nätverk
Koncernen avser att öka sin marknadstillväxt genom att 

använda proaktiva försäljningsmetoder, strategiskt öka sin 

distributörsräckvidd och selektivt expandera Koncernens för-

säljningsnätverk. Per 31 mars 2015 hade Koncernen ett globalt 

försäljningsnätverk bestående av 22 egna säljkontor och fler än 

55 distributörer på alla sex kontinenter vilket ger närhet till 

attraktiva marknader. Koncernens proaktiva försäljningsmo-

dell fokuserar på att förse dess säljteam och distributörer med 

den senaste informationen och utbildningen och verktyg av 

högsta klass i syfte att möjliggöra för dem att marknadsföra 

Koncernens lösningar på effektivast möjliga sätt. Koncernens 

modell för fortsatt förbättring av egna sälj aktiviteter omfattar 

fyra huvuduppgifter: kontinuerlig utbildning och coachning 

av Koncernens säljkår, maximering av kundupplevelsen 

genom en möjlighet att ”ta och känna” på produkterna genom 

en lokal marknadsnärvaro, en ökning av antalet gemensamma 

besök för arbetsplatsutbildning samt en etablering och upp-

rätthållande av en effektiv försäljningsprocess genom säljma-

terial på begäran (eng. ”on demand”) och förenklade verktyg för 

offerter i realtid. I syfte att säkerställa ett effektivt genomför-

ande av Koncernens försäljningsmodell har dess säljstyrka 

klart definierade veckomål för platsbesök, offerter och ordrar i 

syfte att möjliggöra för Koncernledningen att effektivt utvär-

dera och förbättra prestationer. För att dessutom förbättra sin 

säljeffektivitet införde Koncernen under 2014 ett globalt 

 system för kundrelationshantering som fungerar som ett 

marknadsövervakningsverktyg i syfte att förbättra presta-

tionsspårning och individuell coachning för Koncernens sälj-

styrka och distributörer genom ökad insyn i individuella för-

säljningsaktiviteter. Systemet för kundrelationshantering har 

implementerats hos Koncernens egna försäljnings- och 

service kontor och processen för att implementera systemet hos 

Koncernens distributörer är pågående.

Koncernens försäljning genom distributörer utgör en kri-

tisk faktor för dess globala räckvidd och strategiska regionala 

tillväxt. Användningen av distributörer medför att Koncernen 

effektivt kan efterleva lokala lagar och minska sin exponering 

mot försäljningsvolatilitet. Koncernen avser att förbättra sin 

räckvidd ytterligare genom att öka antalet globala distributö-

rer. Under 2014 utökade exempelvis Koncernen antalet distri-

butörer med mer än 50 % från 30 till 56. Vidare, för att för-

stärka sin proaktiva försäljning och befästa sin ledande 

position, särskilt på tillväxtmarknaderna, avser Koncernen att 

utöka antalet återförsäljare per region. I syfte att erhålla goda 

kunskaper avseende den lokala marknaden i Kina, avser 

 Koncernen att skaffa ett stort nätverk av distributörer i de 

 viktigaste kinesiska provinserna. För att ytterligare öka sin 

marknadstillväxt har Koncernen som mål att selektivt inves-

tera i vissa geografiska regioner genom att utöka sin egen 

 säljkår på dess underrepresenterade marknader såsom Kina, 

Ryssland och Kanada.

förvärv inom utvalda nischer för att stärka 
 marknadspositionen
Som tillägg till Koncernens strategi för en ökad organisk till-

växt, utvärderar Koncernen ständigt potentiella förvärvs-

möjligheter. Koncernen fokuserar sin portföljförvaltning på 

selektiva förvärv inom marknaden för vertikala transport-

lösningar i syfte att stärka Koncernens position inom utvalda 

geografiska områden eller  teknologier. Exempel är förvärven 

av Champion i USA under 2006 och mer nyligen förvärvet av 

Heis-Tek i juni 2014, ett specialiserat linhissföretag fokuserat 

på olje- och gas-offshoretillämpningar med en väletablerad 

eftermarknadsverksamhet. Koncernen strävar efter att hitta 

förvärvsmöjligheter med målet att selektivt bredda sin befint-

liga portfölj av produkter och tjänster, öka dess närvaro på till-

växtmarknader och positionera Koncernen för inträde i lön-

samma angränsande nischer av vertikala transportlösningar.
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Koncernens historia
Koncernens historia går tillbaka till grundandet av Alimak 

1948 i Skellefteå, Sverige. Redan från början har Alimak 

 fokuserat sin verksamhet på tillverkning och utveckling av 

 vertikala transportlösningar för en mängd olika industri- och 

bygg ändamål. Företaget introducerade den första passagerar-

bygghissen i stål 1953 och den första kuggstångsdrivna mast-

klättringsarbetsplattformen 1956. 1962 revolutionerade Alimak 

kuggstångsdrivna  vertikala transportlösningar genom att 

introducera den första kuggstångsdrivna bygghissen. Mellan 

1968 och 2001 utökade Alimak sin geografiska närvaro och verk-

samhet genom att utöka sitt produkt- och tjänsteutbud, bredda 

sin kundbas inom ett antal slutmarknader och genomföra en 

rad strategiska förvärv. Under 1973 levererade Alimak sin första 

kuggstångsdrivna hiss till offshore industrin. Under 2001 fusio-

nerade  Alimak sin verksamhet med holländska Hek som har 

producerat bygghissar och arbetsplattformar sedan 1961. 

Under 2006 etablerade Koncernen produktionsverksam-

heter i Kina, och i syfte att stärka sin närvaro i USA förvärvades 

Champion Elevators, ett kuggstångshissföretag baserat i 

Texas, USA. Under 2007 förvärvades Koncernen av Triton. 

Från början av 2008 ökade Koncernen sitt strategiska fokus på 

BRIC-marknaderna genom att mellan 2008 och 2011 öppna 

försäljningskontor i Indien och Brasilien. Dessutom genom-

förde Koncernen mellan 2010 och 2012 ett optimeringspro-

gram för dess tillverkningsstruktur som konsoliderade dess 

tillverkning och inriktade dess tillverknings- och leveransbas 

till två platser, Skellefteå i Sverige och Changshu i Kina. I juni 

2014 utvidgade Koncernen sitt teknologiutbud genom förvär-

vet av Heis-Tek, ett Norgebaserat företag som är specialiserat 

på linbaserade hissystem som erbjuder sina produkter och 

tjänster främst till olje- och gasoffshoretillämpningar i Nord-

sjön.

Tidslinjen nedan illustrerar Koncernens historiska 

 milstolpar. 

Affärsområden
Sammantaget erbjuder Koncernen ett brett utbud av produk-

ter och tjänster som utvecklats för att möta kundernas behov 

inom fyra skilda affärsområden: Industrial Equipment, After 

Sales, Construction Equipment och Rental. 

industrial equipment
Affärsområdet Industrial Equipment designar, utvecklar, till-

verkar och distribuerar ett brett utbud av permanent installe-

rade hissar till många olika slutmarknader, inklusive olja och 

gas, hamnar och skeppsvarv, energi och cement. Affärsområdet 

Industrial Equipment är en projektorienterad verksamhet, där 

kundernas inköp från Koncernen vanligtvis utgör en del av 

stora komplexa projekt för teknik, inköp och bygg (eng. EPC – 

engineering, procurement and construction), såsom utvecklingen 

av oljeraffinaderier, terminaler för flytande naturgas och 

kemiska fabriker. Således är Koncernens industrihissar ofta 

specialanpassade i syfte att passa specifika kundtillämpningar 

och krav vad avser storlek, lastkapacitet, höjd, hastighet och 

andra faktorer, allt i syfte att säkerställa leverans av rätt utrust-

ning för varje enskilt uppdrag. Industrihissar har med en 

genomsnittlig livslängd på cirka 25–30 år en lång förväntad 

livstid. Koncernen anser att den långa förväntade livslängden 

hos dess industrihissar positionerar Koncernen för framtida 

återkommande intäktsströmmar från eftermarknadstjänster, 

såsom fjärr övervakning, reparationer, reservdelar och 

ombyggnationer. 

Inom affärsområdet Industrial Equipment är Koncernen 

marknadsledande vad avser industriella kuggstångsdrivna 

tillämpningar med en uppskattad global marknadsandel om 

cirka 55 % baserat på försäljningen under 2014. (Källa: Cardo 

Partners bedömning 2015). Intäkterna från Koncernens affärs-

område  Industrial Equipment uppgick till 697,3 miljoner 

 kronor under 2008, 625,6 miljoner kronor under 2009, 443,8 

miljoner kronor under 2010, 416,2 miljoner kronor under 2011, 
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447,7 miljoner kronor under 2012, 496,4 miljoner kronor 

under 2013 och 545,3 miljoner kronor under 2014.1)

Under 2014 var affärsområdet Industrial Equipments 

intäkter uppdelade enligt följande: 41 % från olja och gas, 17 % 

från hamnar och skeppsvarv, 15 % från energi och 27 % från 

andra marknader. Under 2014 var uppdelningen av intäkterna 

från affärsområdet  Industrial Equipment följande: 37 % från 

Europa, 36 % från Asien-Stillahavsområdet, 24 % från Nord- 

och Sydamerika och 3 % från övriga världen.2)

Produktutbud
Koncernens industrihissar är utformade för att säkert och 

effektivt transportera människor och material, vilket ger kun-

derna bättre tillgång till viktiga områden på kundernas 

anläggningar, samt övervakning och service av sådana områ-

den. Koncernens industrihissar, inklusive dess explosions-

säkra hissar och dess hissar för specialtillämpningar, drar nytta 

av Koncernens betydande tekniska erfarenhet och är konstrue-

rade för att motstå extrema förhållanden och korrosiva miljöer 

samtidigt som de erbjuder tillförlitlighet, kvalitet och 

 effektivitet. 

Affärsområdet Industrial Equipment huvudsakliga produkter 

och deras viktigaste egenskaper inkluderar följande:

Industriella servicehissar klarar laster upp till 300–700 kg och 

kräver en mindre installationsyta. Dessa hissar fungerar inom 

ett brett  spektrum av tillämpningar, inklusive skorstenar, 

över föringstorn, bropyloner, tunnlar, kärnkraftverk, kol-

transportstorn, silon och kommunikationstorn. 

Person och godshissar för industriellt bruk används i en mängd 

olika tillämpningar, såsom panncentraler, lager, kylanläg-

gingar till kraftverk, krossanläggningar, stålverk och cement 

anläggningar . Koncernens Alimak-hissar klarar laster från 

300–6 000 kg. Deras utformning möjliggör anpassningsbara 

golv- och takkonfigurationer, även under tuffa industriella 

förhållanden, vilket möjliggör för 53 olika korgstorlekar inom 

standardsortimentet (upp till 3 300 kg). Ytterligare korgstorle-

kar i enlighet med kod eller kundkrav är tillgängliga inom det 

tunga industrisortimentet mellan 3 300–6 000 kg. Koncernens 

Heis-Tek person- och godslinbaserade hissystem för industri-

ellt bruk klarar laster på upp till 10 000 kg och används främst 

för offshoretillämpningar.

Explosionssäkra industrihissar utgörs av passagerar- och gods-

hissar utformade för tunga behov i farliga miljöer där koncen-

trationer av brandfarliga gaser, ångor eller stoft förekommer. 

Dessa hissar klarar av laster på upp till 2 500 kg. Hissarna 

används vanligen i i borrtorn och plattformsmoduler, termi-

naler för flytande naturgas, oljeraffinaderier, kemiska fabriker 

och andra liknande industriella miljöer. Koncernens industri-

hissar uppfyller säkerhetskriterierna för användning i farliga 

industrimiljöer.

Industrihissar för särskild användning utgörs i hög grad av kund-

anpassade hissar för olika ändamål och miljöer. Exempel på 

Koncernens produkter i denna kategori inkluderar de externa 

panoramahissarna i Londons Docklands och transporthissen 

för Londons operahus. 

Godsindustrihissar är utformade för att hantera laster mellan 

5 000 kg och 12 000 kg och är byggda för att motstå de mest 

extrema förhållanden. Koncernens godsindustrihissar finns 

både för säkra allmänna och farliga områden. Dessa hissar 

används i en mängd olika industriella tillämpningar och 

erbjuder enkel vertikal transport av tunga varor och gods.

försäljningsprocessen
Medan en industriell hiss ofta utgör en liten del av totala kost-

naden för ett projekt, är kunderna ofta medvetna om sina pro-

duktbehov i förväg och kräver att industrihissarna ska baseras 

på exakta tekniska specifikationer för just deras unika projekt. 

Således erhåller Koncernen vanligtvis information om pro-

jektkraven redan vid planering och utformning av ett projekt 

och arbetar nära sina kunder i syfte att säkerställa överens-

stämmelse med alla kundernas särskilda specifikationer. I 

upphandlingsskedet utför Koncernen i samarbete med kun-

derna slutliga justeringar av den tekniska lösningen, varefter 

kunderna lägger ordern. I fasen för konstruktion, installation, 

och driftsättning, levererar och installerar Koncernen den slut-

liga produkten. Betalningsvillkoren för kunder varierar 

 mellan projekt, för stora skräddarsydda ordrar tar Koncernen 

och dess kunder typiskt sett fram betalningsplaner som inklu-

derar handpenning och åtagandeavgifter.

Affärsområdet Industrial Equipment drivs via sin 

 orderstock, vilket ger god intäktssynlighet, där 50–60 % av 

 Koncernens intäkter vanligtvis är kända i början av året. Sälj-

cykeln för komplexa industriprodukter tenderar att vara 

längre och inkluderar, baserat på bekräftade ordrar, en order-

stock om cirka sex till tolv månader.

kunder och distribution 
Affärsområdets viktigaste slutmarknader är olja och gas, 

 hamnar och skeppsvarv, energi och cement. Koncernens distri-

butionsstruktur inom affärsområdet Industrial Equipment 

består av slutkunder, distributörer och ingenjörs-, upphand-

lings- och byggföretag (eng. engineering, procurement and con

struction companies, ”EPCs”). Distributionsstrukturen drivs 

främst av Koncernens försäljning till egna säljbolag, distribu-

törer och EPCs. Emellertid bygger en betydande andel av för-

säljningen till distributörer och EPCs på specifikationer från 

slutkunder, vilka ofta har en dialog med Koncernens egen sälj-

kår. Distributörerna är ofta involverade tidigt i projektidenti-

fieringsfasen i syfte att säkerställa att slutkundbehoven är helt 

klarlagda och kända. Medan slutkunderna lägger sina beställ-

ningar via distributörer, arbetar Koncernens säljkår direkt 

med slutkunderna för att säkerställa att produkten överens-

stämmer med samtliga kundspecifikationer. Dessutom kan 

slutkunderna involvera EPCs, vilka utformar specifikationen, 

installationen, upphandlar nödvändigt material och genom-

för projektet antingen direkt eller genom underleverantörer. 

1) Koncernens intäktsinformation för räkenskapsåren 2011, 2010, 2009, och 2008 har hämtats från Apolus Holding AB:s, Bolagets största aktieägare, revide-
rade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008 vilka är upprättade i enlighet med IFRS.

2) Informationen är oreviderad finansiell information.
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Således representerar EPCs också viktiga kunder för Koncer-

nen eftersom de fungerar som en försäljningskanal till den 

vertikala transportlösningsmarknaden. 

After Sales
Affärsområdet After Sales tillhandahåller en rad olika efter-

marknadstjänster för industri- och byggutrustning såsom 

installation, underhåll, reparation, reservdelar, kontraktsbase-

rad service, renovering, tekniska tillämpningar, fjärrövervak-

ningssystem och kundutbildning på plats, som sträcker sig 

över utrustningens livscykel och drar nytta av den installerade 

basen bestående av cirka 21 000 av Koncernens enheter. Per 31 

december 2014 bestod Koncernens installerade bas av ungefär 

7 000 industriella enheter och cirka 14 000 byggenheter. Inom 

affärsområdet After Sales erbjuder Koncernen tjänster för 

 industri- och byggtillämpningar fokuserade på att säkerställa 

en kontinuerlig produktion och effektivitet genom att 

begränsa kostnader relaterade till potentiella maskindriftstör-

ningar och därmed driftstopp. Baserat på Koncernens globalt 

installerade bas och dess breda försäljnings- och servicenät är 

Koncernen för närvarande den enda leverantören av kugg-

stångsdrivna vertikala transportlösningar och linbaserade 

 hissystem som innehar globala ram avtal för service under 

vilka Koncernen kan utföra underhåll av sina kunders anlägg-

ningar över hela världen.

För eftermarknadstjänster är pentrationen betydligt högre 

hos industrikunder än för byggkunder. Under 2014 var Kon-

cernens penetrationsgrad av den industriella installerade 

basen cirka 70 %, medan graden av penetration av den installe-

rade basen för bygg var cirka 30 %.1) Under 2014 utgjorde indu-

striprodukter, som utgör cirka 33 % av Koncernens installerade 

bas, merparten av affärsområdet After Sales intäkter medan 

byggprodukter stod för återstående cirka 67 % av den installe-

rade basen. Koncernen anser att denna höga penetration av 

den industriella kundbasen har sin grund i flera faktorer, 

bland annat den komplicerade karaktären hos industriella 

projekt, där minimering av driftstoppstider är av stor bety-

delse och att kunder outsourcar service och underhåll i syfte att 

minska de operativa riskerna. Koncernen anser att bygg-

kunder ofta föredrar att ha mer egen kontroll eftersom bygg-

produkter och byggtillämpningar används i tillfälliga installa-

tioner, och som ett resultat därav utför byggkunder sina egna 

service- och reparationsarbeten i förhållande till deras produk-

ter. Koncernen uppskattar att After Sales utgör cirka 75 % av 

intäkts potentialen i förhållande till den totala livscykeln hos 

en typisk industrihiss. 

Den typiska livslängden för en industrihiss är 25–30 år 

med renoveringsmöjligheter främst från år 15 och framåt.

Grafen nedan visar den beräknade åldersprofilen på 

 Koncernens installerade bas:
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Med tanke på åldersprofilen på Koncernens installerade bas, 

anser Koncernen att den har en stor potential att ytterligare 

öka sina möjligheter till eftermarknads- och renoverings-

tjänster. Dessutom kompletterar Koncernen sitt omfattande 

tjänste utbud inom kuggstångsdrift och linbaserade hissystem 

genom att adressera viss konkurrerande utrustning.

Koncernen är den ledande serviceleverantören av tjänster 

vad avser dess egen utrustning, med en uppskattad grad av 

penetration om cirka 50 % av dess installerade bas avseende 

kuggstångsdrift. Koncernens intäkter från affärsområdet 

After Sales uppgick under 2008 till 365,5 miljoner kronor, 

under 2009 till 402,6 miljoner kronor, under 2010 till 396,5 

miljoner kronor, under 2011 till 411,3 miljoner kronor, under 

2012 till 468,1 miljoner kronor, under 2013 till 493,1 miljoner 

kronor och under 2014 till 585,2 miljoner kronor.2)

Under 2014 var intäkterna från After Sales uppdelade 

enligt följande: 35 % från Europa, 18 % från Asien-Stillahavs-

området, 42 % från Nord- och Sydamerika, och 5 % från övriga 

världen.3)

serviceerbjudanden
Tillhandahållandet av eftermarknadstjänster utgör en viktig 

del av Koncernens kunderbjudande eftersom Koncernens pro-

dukter normalt är föremål för intensiv användning, krävande 

tillämpningar eller tuffa och korrosiva miljöer. Koncernens 

mångåriga kompetens inom vertikala transportlösningar och 

breda erfarenhet inom geografiska- och slutmarknadstillämp-

ningar bidrar till dess konkurrenskraftiga erbjudande inom 

servicesektorn. Koncernen anser att det är det enda företaget 

med ett globalt driftservicenätverk som erbjuder reservdelar, 

service och underhåll för både kuggstångsdrifts- och linhiss-

teknologi. Tjänsteutbudet inom affärsområdet After Sales 

inkluderar: 

1) Graden av penetration är beräknad utifrån intäkterna från reservdelar och servicetjänster för kuggstångsdrift (exklusive reservdelar för linbaserade 
 hissystem och  servicetjänster samt renovering av kuggstångsdrift och linbaserade hissystem) på Koncernens installerade bas.

2) Koncernens intäkter från After Sales för räkenskapsåren 2012 och 2008 är oreviderad finansiell information. Koncernens intäktsinformation för räken-
skapsåren 2011, 2010 och 2009 har hämtats från Apolus Holding AB:s, Bolagets största aktieägare, reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 
2011, 2010 och 2009 vilka är upprättade i enlighet med IFRS.

3) Informationen är oreviderad finansiell information.
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Installation, underhåll och reparation
Koncernen erbjuder en rad tjänster för professionell installa-

tion, regelbundet underhåll och reparationstjänster för att 

optimera maskindriftstid, minska kostnader och säkerställa 

en effektiv drift under utrustningens livslängd. Koncernen 

anser att den har ett av de mest omfattande nätverken av 

service verkstäder, med tekniker som är dedikerade till kugg-

stångsdrift och linbaserade hissystem, vilket möjliggör för 

Koncernen att erbjuda snabba och effektiva inspektioner, 

underhåll och  reparationer.

Reservdelar
Leveransen av reservdelar till Koncernens alla produkter och 

varumärken, inklusive Alimak, Hek, Heis-Tek och Champion, 

sker genom ett globalt distributionsnätverk för reservdelar 

med logistikcenter i Sverige, Kina, USA, Storbritannien och 

Singapore. Reservdelarna är designade och tillverkade i enlig-

het med  specifikationerna för originalutrustningen och är av 

samma kvalitet som de delar som används av Koncernen för 

tillverkning av Koncernens produkter. 

Kontraktsbaserad service 
Koncernen erbjuder servicekontrakt anpassade efter individu-

ella kundbehov. Serviceavtal kan omfatta regelbundet under-

håll, övervakning och kontroll av produkter lokaliserade på en 

eller flera av kundens anläggningar. Medan värdet av ett visst 

kontrakt vanligtvis baseras på den överenskomna nivån av 

 service som är nödvändig för att underhålla enheterna, leder 

servicekontrakt generellt sett även till försäljning av reserv-

delar, inklusive enhetsuppgraderingar och periodiska renove-

ringar, som normalt säljs när enheterna är tio år eller äldre. 

Koncernen tror att den är den enda leverantören som innehar 

globala ramavtal för service inom branschen för kuggstångs-

drivna vertikala transportlösningar, vilket gör det möjligt att 

utföra service av sina kunders anläggningar över hela världen. 

Renovering
För de kunder som vill förlänga livslängden på sina produkter 

erbjuder Koncernen ett brett utbud av renoveringstjänster. 

Koncernens erbjudande av renoveringstjänster omfattar upp-

gradering av utrustning och renoveringsprogram, inklusive 

ett program för utbyte av enheter, kontrolluppgraderingar, 

komponentuppgraderingar och utbyte av utsliten utrustning. 

Koncernen har möjlighet att assistera sina kunder vid bedöm-

ningen av deras behov av ny utrustning med hjälp av Koncer-

nens program för ultraljudstest för de strukturella utrust-

ningskomponenterna. Omfattningen och graden av 

renoveringstjänster beror på enskilda kundbehov och är van-

ligtvis anpassade till deras utrustningsbehov, inklusive resul-

taten avseende den strukturella integriteten och korrosions-

hastigheten som ultraljudsprövningen påvisar.

Tillämpningsteknik
Koncernen tillhandahåller kundorienterade lösningar för 

 krävande installationer eller ovanliga driftsförhållanden som 

kräver en skräddarsydd tjänst. Koncernen drar nytta av sin 

erfarenhet vad avser utformning och tillämpning i syfte att 

erbjuda skyndsamma konfigurationsritningar, hållfasthets-

beräkningar och beräkningar för markbelastning och ankar-

krafter.

Fjärrövervakningssystem 
Koncernen erbjuder sitt ”A3” onlinesystem för fjärrövervak-

ning för många av sina produkter. Systemet fungerar som ett 

felsökningsinstrument som samlar in och redovisar en mängd 

data och operativ information avseende produkten, inklusive 

eventuella starter och stopp i driften samt antalet timmar i 

drift, vilket underlättar för reparation av maskiner samt 

 ställande av diagnoser i god tid. 

Kundutbildning
Koncernen erbjuder omfattande produktutbildningsprogram 

som är avsedda för personer som arbetar med, installerar, 

använder eller underhåller Koncernens produkter. Varje 

utbildningsprogram är utformat för att lära ut de nödvändiga 

färdigheterna inom ett urval av olika områden, inklusive 

säkerhetsaspekter, allmänt underhåll och grundläggande för-

ståelse av gällande lokala föreskrifter. Utöver den vanliga 

 ordinarie utbildningen erbjuder Koncernen skräddarsydda 

utbildningsprogram för att möta dess kunders projektkrav. 

Koncernens erfarna supportteam för eftermarknadstjänster 

tillhandahåller utbildningar på plats eller vid en av Koncer-

nens globala träningsanläggningar i Sverige, Australien, 

 Storbritannien och USA. 

försäljningsprocessen
Serviceavtal inom affärsområdet After Sales är vanligtvis 

 standardiserade och har en löptid på 12 månader. Oaktat detta 

varierar Koncernens försäljningsprocesser kraftigt beroende 

på typ av kund, typ av kontrakt och de eftermarknadstjänster 

som efterfrågas. Specifikt utför Koncernen en rad engångs-

reparationstjänster för små kunder och tillhandahåller under-

håll- och reparationstjänster under globala ramavtal för 

 service för sina stora kunder. Koncernen upplever sig ha en 

hög bibehållandegrad i förhållande till sina servicekontrakt, 

vilket ger intäktssynlighet och stabila intäktsflöden. 

kunder och distribution
Affärsområdet After Sales viktigaste slutmarknader inklude-

rar olja och gas, bygg, hamnar och skeppsvarv, energi och 

cement. Eftersom Koncernens industri- och bygg produkter 

generellt är föremål för intensiv användning, krävande till-

lämpningar och/eller hårda och korrosiva miljöer, utgör 

många av Koncernens industri- och byggkunder också kund-

basen för affärsområdet After Sales. Dessutom återvänder 

många kunder till Koncernen efter ett inledande köp för att 

erhålla originalreservdelar i syfte att säkra kontroll över både 

 kvalitet och säkerhet.

Koncernens affärsområde After Sales konkurrerar med 

andra leverantörer av eftermarknadstjänster för Koncernens 

produkter. Distributionsstrukturen omfattar slutkunder från 

industri-, bygg- och uthyrnings segment och distributörer och 

serviceföretag. Medan distributörer tillhandahåller efter-

marknadstjänster till slutkunder inom industri-, bygg- och 
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uthyrningssegmentet, fokuserar serviceföretag bara på slut-

kunder från industrisegmentet. After Sales underhålls-, repa-

rations- och ombyggnadstjänster tillhandahålls normalt 

direkt till slutkunden, medan reservdelar erbjuds till alla 

kundkategorier. Huvuddelen av affärsområdet After Sales 

intäkter genereras normalt av slutkunderna som nåtts genom 

Koncernens försäljningskontor och dess distributörer.

Construction Equipment
Affärsområdet Construction Equipment designar, utvecklar, 

tillverkar och distribuerar bygghissar och plattformar vilka 

installeras för tillfälligt bruk i samband med bygg- och renove-

ringsprojekt. Koncernens produkter inom området sträcker 

sig från grundläggande arbetsplattformar till 

höghastighetsbygg hissar. 

Samtliga Koncernens byggprodukter är baserade på 

modulkonstruktioner, vilket ger dem flexibilitet i fråga om 

storlek, samt kapacitet att kunna användas i många olika 

 sammanhang, inklusive vid uppförandet och renoveringen av 

höga byggnader, broar, skorstenar och fasader. Alla grund-

läggande komponenter i Koncernens byggprodukter är utfor-

made för att vara flexibla samt inkludera utbytbara delar och 

de kan användas med hjälp av en enda mast. Sådana modul-

konstruktioner möjliggör för Koncernen att anpassa dess 

 produkter till sina kunders specifika behov och användnings-

områden och att med hjälp av relativt få moduler och kompo-

nenter montera produkterna med ett brett utbud av hisskor-

gar i olika storlekar och med olika egenskaper. Koncernen 

anser vidare att Koncernens användning av modulkonstruk-

tioner ökar kundernas efterfrågan efter tillbehör och uthyr-

ning, samt ger ett högre kundvärde samt minskar monterings-

tid och underhållskostnader.

Baserat på försäljningen under 2014 (Källa: Cardo Partners 

bedömning, 2015) är Koncernen, inom affärsområdet Construc-

tion Equipment, marknadsledande på mogna marknader. 

Koncernens intäkter från affärsområdet Construction Equip-

ment uppgick under 2008 till 597,9 miljoner kronor, under 

2009 till 182,3 miljoner kronor, under 2010 till 243,1 miljoner 

kronor, under 2011 till 202,5 miljoner kronor, under 2012 till 

279,3 miljoner kronor, under 2013 till 242,5 miljoner kronor 

och under 2014 till 333,4 miljoner kronor.1)

Under 2014 var intäkterna inom Construction Equipment 

fördelade enligt följande: 32 % från Europa, 30 % från Asien-

Stillahavsområdet, 31 % från Nord- och Sydamerika, och 7 % 

från övriga världen.2) I egenskap av att vara den enda väster-

ländska leverantören av kuggstångsdrivna vertikala transport-

lösningar med inköp och tillverkningsanläggningar i Kina, 

anser sig Koncernen vidare vara väl positionerad för att öka sin 

marknadsandel på tillväxtmarknader.

Produktutbud 
Koncernens byggprodukter är utformade för en mängd olika 

användningar där arbetarsäkerhet, tillförlitlighet, mångsidig-

het och pris utgör nyckelkrav för kunden. Nedan anges 

 Koncernens produkter inom affärsområdet Construction 

Equipment och deras viktigaste egenskaper:

Bygghissar
Koncernens kuggstångsdrivna bygghissar för passagerare och 

material har i över 65 år använts i olika typer av tillämpningar. 

Deras högsta standardlyfthöjd är 400 meter och deras stan-

dardlastkapacitet är mellan 300–3 200 kg. Standardutbudet av 

bygghissar erbjuder transportlösningar för låga, medelhöga 

och höga konstruktioner av alla slag. Produkterna kan ha 

många olika funktioner och leveras i många olika utföranden, 

vilket gör det möjligt att anpassa dem till kundernas krav. 

Exempelvis ger ett modernt mikroprocessorbaserat styrsys-

tem av vissa av Koncernens bygghissar kunderna möjlighet till 

grupp styrning av upp till sex korgar samtidigt. Kontrollsyste-

met  minskar väntetiderna genom att lagra alla kommandon 

från våningarna och skicka den närmaste hissen att plocka upp 

last eller passagerare. Typiska tillämpningar för Koncernens 

bygghissar är all typ av nybyggnation samt renovering av till 

exempel byggnader, skorstenar och broar. 

För att möta den ökade efterfrågan inom mellansegmentet 

inom affärsområdet Construction Equipment lanserade Kon-

cernen under första kvartalet 2014 sina första två nya mellan-

segmentsshissar skräddarsydda för den kinesiska marknaden, 

som sedan följdes av versioner av mellansegmentsshissar för 

andra tillväxtmarknader under andra kvartalet 2014. Dessa 

hissar utgör ett effektivt och säkert alternativ till konventio-

nella plattformar och hissar till konkurrenskraftiga priser och 

en säker och tillförlitlig prestanda, skräddarsydda speciellt för 

tillväxtmarknader. Hissarna har en lastkapacitet på upp till 

2 000 kg med lägre energiförbrukning än konkurrerande pro-

dukter och ägandekostnad jämfört med vanliga bygghissar. 

För att bygga vidare på sina investeringar för produkter för 

tillväxtmarknader har Koncernen även lanserat sina mellan-

segmentshissar för mer mogna marknader i december 2014 via 

en lansering i Skandinavien och till andra europeiska markna-

der under det första kvartalet 2015.

Dubbelt funktionella transportplattformar och 
 materialhissar 
Transportplattformar och materialhissar är lämpliga för verti-

kal transport av människor och material på byggarbetsplatser. 

Koncernen erbjuder ett komplett utbud av transportplattfor-

mar och materialhissar i en mängd olika utföranden, vilka i 

allmänhet faller inom produktfamiljerna HEK TPL (transport-

plattform light) eller HEK TPM (transportplattform medium). 

HEK TPL är utformade för mindre byggprojekt med begränsat 

utrymme på insidan och utsidan av byggnader där det krävs 

mindre lastkapacitet. De har en lastkapacitet på 300–2 000 kg 

och kommer i fem olika ut föranden. HEK TPM används för att 

transportera material på insidan och utsidan av byggnader och 

erbjuder ytterligare funktioner, t.ex. två hisshastigheter. De 

har en lastkapacitet på 1 300–4 000 kg och kommer i sex olika 

utföranden.

1) Koncernens intäktsinformation för räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008 har hämtats från Apolus Holding AB:s, Bolagets största aktieägare, revide-
rade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008 vilka är upprättade i enlighet med IFRS. 

2) Informationen är oreviderad finansiell information.
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Arbetsplattformar
Koncernen erbjuder light- (MS2450) och medium- (MCM) 

plattformar i både enkel- och tvillingmastutföranden. 

MS2450-plattformarna är väl lämpade för lätta fasadarbeten, 

målning, balkong- och takreparation, aluminiumbeklädnad, 

fönsterersättning och isolering, och de ger en öppen och enkel 

tillgång till byggnaden. Dessa plattformar har en lastkapacitet 

på 1 880–2 380 kg. MCM-plattformar används inom ett brett 

spektrum av fasadarbeten, laserings- och beläggningssystem i 

större format i material såsom aluminium och natursten. 

Dessa plattformar har en lastkapacitet på 2 000–5 200 kg.

försäljningsprocessen
Bygghissar och plattformar utgör nödvändig utrustning i bygg-

projekt, vilket medför att kunder, framförallt hyres- och bygg-

företag, lägger sina beställningar tidigt i byggprocessen i syfte 

att säkra tillgång till utrustning. Då kunder inom bygg-

branschen i allmänhet kräver standardfunktioner och inte har 

behov av individuellt kundanpassade lösningar har affärs-

området Construction Equipment, jämfört med affärsområdet 

 Industrial Equipment, en mer standardiserad försäljning. 

Eftersom byggförsäljning till sin natur är mer standardiserad 

och betalningsvillkor kan variera mellan projekt, är förskotts-

betalning typiskt sett inte förekommande vid försäljning av 

byggutrustning.

kunder och distribution
Kundbasen inom affärsområdet Construction Equipment är 

globalt omfattande och mycket fragmenterad, med ett fåtal 

stora nationella, regionala och lokala kunder. 

Distributionsstrukturen inom affärsområdet Construction 

Equipment består av uthyrningsföretag, distributörer och 

byggföretag, vilka representerar Koncernens slutkunder inom 

affärsområdet Construction Equipment. Merparten av Koncer-

nens intäkter inom affärsområdet Construction Equipment 

kommer från uthyrningsföretag och distributörer vilka levere-

rar till byggföretag, medan direktförsäljning till byggföretag 

endast står för en liten del av affärsområdets intäkter. 

Rental
Affärsområdet Rental tillhandahåller uthyrning av Koncer-

nens egendesignade, -utvecklade och -tillverkade bygghissar 

och plattformar till kunder på fyra huvudmarknader: Frank-

rike, Benelux, Tyskland och Australien, samt erbjuder försälj-

ning av Koncernens begagnade byggprodukter.  Utöver sina 

fyra huvudmarknader driver Koncernen även en mindre 

uthyrningsverksamhet i USA. Koncernens uthyrningsverk-

samhet omfattar kort- eller långsiktiga hyresavtal enligt vilka 

Koncernens utrustning hyrs ut i kombination med tjänster 

såsom montering, demontering, underhåll, operativt bistånd, 

teknik, transport och försäkring. Affärsområdet Rental omfat-
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tar även försäljning av begagnade byggprodukter tillverkade 

av Koncernen, som främst härstammar från byten och juste-

ringar av kapaciteten av uthyrningsparken, och i mindre 

utsträckning från inbyte och återköp.

Baserat på försäljningen under 2014 var Koncernens mark-

nadsandel på dess huvudmarknader runt 25 % (Källa: Cardo 

Partners bedömning, 2015). Koncernens intäkter från affärsom-

rådet Rental uppgick under 2008 till 428,9 miljoner kronor, 

under 2009 till 400,1 miljoner kronor, under 2010 till 315,5 mil-

joner kronor, under 2011 till 277,1 miljoner kronor, under 2012 

till 303,2 miljoner kronor, under 2013 till 285,1 miljoner kronor 

och under 2014 till 278,5 miljoner kronor.1)

Under 2014 var intäkterna inom Rental för delade enligt 

följande: 58 % från Europa, 31 % från Asien-Stillahavsområdet, 

8 % från Nord- och Sydamerika och 3 % från övriga världen.2)

erbjudande av service och begagnade produkter
Koncernen erbjuder sina byggprodukter för uthyrning till 

kunder i Frankrike, Benelux, Tyskland och Australien, 

antingen direkt eller genom sina uthyrningspartners. I sam-

band med uthyrningen av Koncernens byggprodukter erbju-

der Koncernen sina kunder ett komplett utbud av support-

tjänster som omfattar tillsyn av projekt från idé till 

genomförande. Koncernens projektledare och utbildad perso-

nal kan analysera kundens behov, identifiera behovet av en 

skräddarsydd lösning och avgöra vilka av Koncernens produk-

ter som bäst uppfyller kundens behov. Koncernens experter är 

också tillgängliga för att erbjuda kunderna utbildning på 

plats. Dessutom innehåller Koncernens erbjudande transport 

av produkten till platsen samt montering, service och demon-

tering av produkten.

Koncernens försäljning av begagnande produkter härrör 

till stor del från dess egna hyresflottor, där Koncernen erbjuder 

enheter i olika åldrar och med olika kapacitet och specifikatio-

ner. De produkter som erbjuds till försäljning finns i två klas-

ser: ”select” och ”premium”. Inom koncernens selectklass 

genomgår produkterna en strikt säkerhets-, komponent- och 

mekanisk kontroll, tillsammans med ett funktionstest för att 

säkerställa korrekt drift av produkten. Inom premiumklassen 

erbjuder Koncernen sina kunder, utöver kontrollprogrammet 

för selectklassen, ytterligare renovering och en tillverkar-

garanti på renoverad utrustning.

försäljningsprocessen
Koncernens kunder hyr vanligtvis byggprodukter för specifika 

projekt och efterfrågar Koncernens tekniska kompetens för att 

avgöra den bästa lösningen för uppgiften. Medan vissa kunder 

begär att Koncernen bistår dem direkt med planering, monte-

ring, underhåll och demontering av produkterna inom ramen för 

ett specifikt projekt, hyr andra kunder, som exempelvis byggföre-

tag, oftast utrustningen utan att köpa extra service support. Tid-

punkten för hyresorderläggning varierar vanligtvis per marknad 

och projektets storlek. Medan de förtida hyresordrarna resulterar 

i en viss grad av ordersynlighet,  tenderar ordertiderna att vara 

kortare än inom affärsområdet Industrial Equipment. 

kunder och distribution
Affärsområdet Rental har en mycket fragmenterad kundbas, 

från stora byggföretag till små företag, som  normalt säkrar till-

gång till utrustning för småskaliga projekt. Koncernens distri-

butionsstruktur inom affärsområdet Rental består enbart av 

slutkunder såsom byggföretag, fasadföretag och utrustnings-

ägare. 

Varumärkeserbjudande
Koncernens varumärkesportfölj består av fem huvudsakliga 

varumärken: Alimak, Hek, Heis-Tek, Champion och Scando. 

Koncernen erbjuder sina produkter och tjänster främst inom 

ramen för Alimak-, Hek- och Heis-Tek-varumärkena. Alimak 

och Hek är  globala varumärken under vilka Koncernen tillver-

kar och säljer sina premium- och mellansegmentsprodukter 

med fokus på kuggstångsdrift. Varumärkena har marknads-

förts till kunder i över 65 års tid och är associerade med lanse-

ringen av den första kuggstångsdrivna bygghissen. Särskilt 

Alimak-varumärket fokuserar på industrihissar och material-

hissar och Hek-varumärket täcker arbetsplattformar samt 

dubbelfunktionella transportplattformar och bygghissar. 

Koncernens Heis-Tek varumärke för linbaserade hissystem har 

över 20 år av kundigenkänning på den vertikala transport-

lösningsmarknaden, särskilt avseende tillämpning inom olje- 

och gasoffshoreslutmarknaden, där säkerhet och tillförlitlig-

het är avgörande. 

Koncernen anser att varumärkena Alimak och Hek i förhål-

lande till kuggstångsdrivna hissar, bygghissar och arbetsplatt-

former, samt varumärket Heis-Tek i förhållande till linbase-

rade hissystem, känne tecknas av stark säkerhetsstatistik, 

tillförlitlighet, håll barhet och hög kvalitet. 

säkerhet och tillförlitlighet
Säkerhet och tillförlitlighet är väsentliga egenskaper för samt-

liga produkter som säljs under Koncernens varumärken. Med 

över 65 års branscherfarenhet inom flera geografiska områden 

och slutmarknader, tillverkar Koncernen väl beprövade och 

pålitliga tekniska lösningar till kunder. Många av Koncernens 

produkter har överbelastningsskydd och säkerhetsanord-

ningar för överhastighet varigenom säkerheten för operatören 

säkras och utrustningens livslängd förlängs. Samtliga Koncer-

nens säkerhetsanordningar testas i speciellt utformade test-

anläggningar före leverans från produktionsanläggningarna.

kvalitet 
Kvaliteten på Koncernens produkter är en av de viktigaste 

egenskaperna som särskiljer Koncernen från dess konkurren-

ter. Koncernens stränga kontrollsystem garanterar den höga 

kvaliteten på Koncernens produkter, något som även bekräftas 

av olika inhemska och internationella certifieringar av Koncer-

nens produktkvalitet. Koncernens produktionsanläggningar i 

Skellefteå i Sverige och Changshu i Kina har erhållit ISO 

9001:2008-certifiering för dess kvalitetsledningssystem, och 

produktionsanläggningen i Skellefteå i Sverige har erhållit 

OHSAS18001-certifiering för dess hälso- och säkerhetsled-

1) Koncernens intäkter från Rental för räkenskapsåren 2012 och 2008 är oreviderad finansiell information. Koncernens intäktsinformation för räkenskaps-
åren 2011, 2010 och 2009 har hämtats från Apolus Holding AB:s, Bolagets största aktieägare, reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2011, 
2010 och 2009 vilka är upprättade i enlighet med IFRS. 

2) Informationen är oreviderad finansiell information.
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ningssystem. Koncernens kvalitetskontrollförfaranden börjar 

med kvalitetssäkring av delar och komponenter, vilket inklu-

derar utvärdering av Koncernens leverantörer och inspektion 

av delar och komponenter vid deras ankomst till Koncernens 

anläggningar. Alla komponenter som används i Koncernens 

produkter är föremål för slitagetester i syfte att säkerställa 

lång livslängd, prestanda och kvalitet. Koncernen anser att 

dess omfattande produkttester och branschcertifieringar 

 påvisar den tekniska kapaciteten hos Koncernens tillverk-

ningsprocesser och bidrar till att skapa kundförtroende.

slitstyrka
Koncernen använder avancerade material och tillämpar mark-

nadsledande teknologier och konstruktioner för att säkerställa 

slitstyrka och hållbarhet för sina produkter och delar. Koncer-

nen anser att slitstyrka och hållbarhet utgör viktiga inköps-

kriterier, speciellt för industriprodukter på mogna marknader 

och tillväxtmarknader. 

Kunder och geografisk fördelning
Koncernen har ett stort antal kunder fördelade på flera viktiga 

marknader i mer än 50 länder. 

Kartan nedan visar Koncernens globala försäljnings- och 

 distributionsnät.

Intäkterna var för 2014, enligt en geografisk uppdelning, 

38,7 % i Europa, 28,7 % i Nord- och Sydamerika, 28,3 % Asien- 

Stillahavsområdet respektive 4,2 % från övriga världen. 

I förhållande till Koncernens industri- och byggkunder är 

kundavtalen generellt sett projektspecifika och baserade på 

 kundens standardiserade entreprenadavtal. Inom affärs-

området After Sales träffar Koncernen  globala ramavtal för ser-

vice med vissa kunder, samt lokala ramavtal för service med 

andra kunder. Kundavtalen inom affärsområdet Rental är 

generellt standardiserade och baserade på Koncernens stan-

dardavtal.

Dessutom ställer Koncernen, genom ett antal garanti-

arrangemang och på begäran, ut säkerheter för genomförande 

och säkerheter för garantier för att garantera att Koncernen 

kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet eller han-

tera garantiärenden under den angivna garantiperioden. Den 

typiska varaktigheten för en säkerhet ställd för genomförande 

är cirka 12 månader från starten av prestationen, medan den 

typiska varaktigheten för säkerheter ställda för garantier kan 

variera från 12 till 24 månader från leverans av produkten till 

kunden. Varaktigheten för ställda säkerheter för genomför-

ande och garantier varierar dock mellan olika affärsområden 

och projekt.
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Huvudkontor

2 tillverkningsanläggningar (Sverige och Kina)1)

22 egna försäljningskontor (motsvarande 80% av försäljningen)

55+ distributörer (motsvarande 20% av försäljningen)

Tillverkning i Sverige

Tillverkning i Kina

1) Tillverkningsanläggningen i Kina omfattar två angränsande anläggningar.

Källa: Bolagsinformation.
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Koncernens kunder uppskattar möjligheten till särskilda 

tekniska konsultationer av Koncernens experter, och produkt- 

och tjänstepaket som är skräddarsydda för att möta kundernas 

krav. Koncernen anser att dess långvariga relationer med 

många av dess kunder är baserade på Koncernens breda kom-

petens, tillämpningskunskap, heltäckande produkt- och 

tjänste utbud samt globala försäljnings- och servicenätverk.

Tillverkning 
Koncernens produktionsverksamhet medför generellt en stor 

andel direkt arbete, inklusive svetsning, bearbetning, laser-

skärning och montering. Koncernen har etablerat en mycket 

 konkurrenskraftig kostnadsbas med optimerad tillverkning, 

design och inköp i Sverige och Kina. Under 2010 initierade 

Koncernen ett program för optimering av tillverkningsstruk-

tur i syfte att öka effektiviteten i dess tillverkningsprocesser 

samt att minska tillverkningskostnaderna. Inom ramen för 

detta program lade Koncernen under 2010 ner verksamheten 

vid sin tillverkningsanläggning i Middlebeers, Nederländerna 

och under 2011 lade Koncernen ner sin tillverkning i Houston, 

USA. Tillverkningen flyttades till anläggningarna i Skellefteå, 

Sverige och Changshu, Kina. 

Koncernen anser att den etablerat en effektiv och väl-

investerad produktionsplattform för att betjäna alla tillämp-

ningar för både mogna marknader och tillväxtmark nader. 

Koncernen fortsätter att integrera och effektivisera sin 

 tillverkning i Sverige och Kina för att stärka sin närvaro på till-

växtmarknader och för att utnyttja Koncernens lägre tillverk-

ningskostnader i Kina. I syfte att säkerställa kvaliteten på verk-

samheten och optimal produktion för både den svenska och 

kinesiska anläggningen, är chefen för global tillverkning 

ansvarig för tillverkning vid båda anläggningarna. 

svensk tillverkning
Koncernen har en 33 000 kvadratmeter stor modern tillverk-

ningsanläggning i Skellefteå, Sverige, vilken har drivits av 

Koncernen sedan 1951. Per 31 mars 2015 hade Koncernens till-

verkningsanläggning i Skellefteå över 300 anställda. Koncer-

nens svenska anläggning tillverkar främst premiumprodukter 

för mogna marknader. Anläggningen har en flexibel kostnads-

bas och mycket kompetent personal med betydande arbetslivs-

erfarenhet. Med hjälp av datorstödd designmjukvara, robot-

celler för mast- och komponentsvetsning, laserskärsystem och 

en automatisk kuggstångsskärmaskin, finns det en hög grad 

av automatisering uppbyggd kring CNC-maskiner. Koncernen 

anser att dess anläggning i Sverige har tillräcklig kapacitet för 

att möta nuvarande kunders efterfrågan. Vidare anser Koncer-

nen att ytterligare kapacitet skulle kunna frigöras och ytter-

ligare produktionstimmar utnyttjas med hjälp av en omför-

delning av volym mellan maskinerna. 

kinesisk tillverkning 
Koncernens första tillverkningsanläggning i Changshu, Kina, 

startade sin verksamhet under 2007. Under det tredje kvartalet 

2014 expanderade Koncernen sin tillverkningskapacitet 

genom att inkludera en ny produktionsanläggning i 

Changshu, Kina. De två produktionsanläggningarna i Kina 

arbetar tätt tillsammans och den första anläggningen fokuse-

rar på korgproduktion och den andra anläggningen fokuserar 

på komponent- och mastsektionsproduktion. Per 31 mars 2015, 

hade Koncernens personalantal vid anläggningarna i Kina nått 

över 250 anställda. Ett brett utbud av Koncernens produkter 

tillverkas i Kina och säljs både inom landet och på exportmark-

nader, med särskilt fokus på Hek plattformar och lätta indu-

strihissar samt hissar för mellansegmentet. Koncernens 

anläggning i Kina är fullt utrustad för att producera korgar 

och plattformar för tillväxtmarknader och är anpassad för att 

kunna uppfylla kundbaserade krav från alla tillväxtmarkna-

der. Koncernen har gjort ett flertal investeringar för att öka 

kapaciteten på båda kinesiska tillverkningsanläggningar. 

Framöver avser Koncernen att uppgradera produktionen vid 

sina kinesiska anläggningar varje år, både vad gäller kapacitet 

och produktivitet, för att säkerställa produktionen av de 

 planerade volymerna. Medan Koncernens produktionsverk-

samhet i Kina generellt sett har en hög nivå av manuellt arbete, 

strävar Koncernen efter att öka graden av automatisering i 

anläggningarna. I linje med dess strategiska plan, avser Kon-

cernen under 2015 att fokusera på investeringar för ökad auto-

matisering i Kina och under 2016 på forskning och utveckling 

samt utökning av tillverkningskapacitet.

Inköp
Koncernens produktionsverksamhet köper in delar och kom-

ponenter bestående av stål, drivenheter, elektronik, kablar och 

andra komponenter. Koncernens behov av stålbaserade kom-

ponenter innefattar rör för byggandet av master, plattor samt 

stål för hisskorgar. I allmänhet köper Koncernen stålbaserade 

komponenter från välkända europeiska och asiatiska fabriker 

och tillverkare. Koncernen erhåller delar och komponenter 

från en mängd olika högkvalitativa leverantörer, ofta från flera 

olika leverantörer inom Koncernens produktionsländer. 

Under 2014 härstammade 25 % av Koncernens inköp från 

mogna marknader från dess topp fem leverantörer från mogna 

marknader, och 13 % av Koncernens inköp härstammade från 

tillväxtmarknader från dess topp fem leverantörer från låg-

kostnadsländer. Specifika leverantörers betydelse varierar från 

år till år. Även om Koncernen tidigare har byggt upp starka 

relationer med dess leverantörer, testar den via korttidskon-

trakt regelbundet nya leverantörer med syftet att säkerställa 

att den har en rad olika leverantörer tillgängliga. Koncernen 

köper in driv enheter, elektroniska komponenter och kablar 

från kontrakterade leverantörer och sådana komponenter 

 kräver normalt mindre intern förädling än stålbaserade kom-

ponenter. Därtill tillverkar Koncernen internt ett antal kom-

ponenter, särskilt de kritiska utrustningsdelarna. För att mini-

mera effekterna av prishöjningar för stålbaserade delar och 

stålkomponenter använder Koncernen sig av prisjusterings-

mekanismer som är inbyggda i dess leverantörsavtal.
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I Sverige baserar Koncernen sina inköp till produktions-

verksamheten på långvariga relationer med lokala och inter-

nationella leverantörer. Koncernen har tecknat ramavtal med 

sina nyckelleverantörer av vissa huvudkomponenter som 

exempelvis stålbaserade komponenter för mastproduktion. 

I Kina köper Koncernens lokala verksamhet in råmaterial 

och komponenter för framställning av produkter för både till-

växtmarknader och mogna marknader. För att möjliggöra låg-

kostnadsproduktion och samtidigt bibehålla kvalitet och till-

förlitlighet i leverantörsbasen använder Koncernen lokala 

inköpsexperter. 

Logistik 
Koncernens globala affärsmodell syftar till att säkerställa 

 närhet till kunder och punktliga leveranser av produkter och 

tjänster. Utöver Koncernens produktionsanläggningar i 

 Sverige och Kina, har Koncernen mer än 70 anläggningar av 

varierande typ och storlek, inklusive de egna försäljnings- och 

service kontoren, samt distributörer i mer än 50 länder. Delar 

av Koncernens logistikverksamhet hanteras centralt med leve-

ranser direkt från Koncernens produktionsanläggningar till 

dess slutkunder, och i andra fall organiseras leverans av pro-

dukter och tjänster till lokala slutkunder självständigt av de 

lokala enheterna. Eftersom många leveranser av industrihissar 

är projektbaserade och kräver individuella bedömningar orga-

niseras leverans från fall till fall.

De flesta av Koncernens inkommande komponenter levera-

ras direkt till Koncernens produktionsanläggningar i  Sverige 

och Kina. Stålbaserade komponenter utgör den stora majorite-

ten av alla inkommande leveranser. På beställningsbasis mottar 

dessutom var och en av Koncernens produktionsanläggningar 

med regelbundna intervaller leveranser av varor vilka inte är av 

stål, exempelvis  drivenheter, elektronik och kablar. 

Koncernen levererar en betydande del av sina produkter 

 globalt till olika distributörer och kunder. För att minimera 

miljöpåverkan av Koncernens verksamhet, fraktas majoriteten 

av Koncernens produkter via järnväg eller båt varefter de lastas 

på last bilar för vidare leverans.
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Forskning och utveckling 
För att möta sina kunders behov och säkerställa en uppdaterad 

produktportfölj, integrerar Koncernen forskning och utveck-

ling med marknadsföring, försäljning, tillverkning och kund-

driven produktutveckling. Koncernens produktutvecklings-

team arbetar kontinuerligt för att förbättra befintliga 

produkter samt utveckla nya produkter och produkttillämp-

ningar för den växande kundbasen. Koncernens produktions-

anläggningar i Sverige och Kina har en kostnadseffektiv pro-

duktion med kostnadseffektiva inköp och hög forsknings- och 

utvecklings kapacitet. Koncernen anser att dessa funktioner 

ger en betydande konkurrensfördel i utvecklingen av vertikala 

transportlösningar för olika tillämpningar på mogna markna-

der och tillväxtmarknader. Koncernens produktutvecklings-

team fokuserar på att: 

 ❚ utveckla nya produkterbjudanden, anordningar och 

 tillämpningar; och

 ❚ modifiera befintliga produkter för att öka  effektiviteten 

eller förbättra prestandan i relation till kostnaden.

Några av Koncernens tidigare och aktuella exempel på forsk-

nings- och utvecklingsinitiativ inkluderar:

 ❚ Construction Equipment: Standardbygghissar inriktade på 

 mellansegmentet på tillväxtmarknader och Europa.

 ❚ Industrial Equipment: Lätt servicehiss, grundläggande 

 explosionssäker hiss och hiss för extrema temperaturer.

 ❚ After Sales: Nytt säkerhetsanordningskoncept för utbyten 

på hissar, plattformar samt fjärrövervakningstillämp-

ningar.

Immateriella rättigheter, patent, licenser och 
varumärken
Koncernens huvudsakliga immateriella rättigheter består av 

dess varumärken. Koncernen har fem registrerade varumär-

ken vilka är av väsentlig betydelse för verksamheten: Alimak, 

Hek, Heis-Tek, Champion och Scando. Koncernen använder 

dessa varumärken för att främja, identifiera och positionera 

sina produkter och tjänster. Koncernen har även ett flertal 

patent och licenser, vilka främst relaterar till Koncernens 

maskiner och tillämpningar inom affärsområdena Industrial 

Equipment och Construction Equipment. Några exempel på 

 Koncernens patent innefattar ett patent på ett säkerhets-

arrangemang för en hisskorg, en låsmekanism för en land-

ningsdörr, ett elförsörjningssystem för kuggstångsdrivna his-

sar och en metod för deras drivning och en hiss-låsmekanism. 

Koncernen anser inte att något av dess patent eller licenser 

vare sig enskilt eller tillsammans, är väsentligt för verksamhe-

ten i stort. Koncernen innehar vidare cirka 140 domännamn, 

vilka Koncernen upprätthåller i fall den skulle önska utöka sin 

närvaro på internet. 

Koncernen bedömer att dess innehav av immateriella 

rättig heter är tillräckligt skyddade under gällande rätt. Trots 

att Koncernen från tid till annan kan vara inblandad i tvister 

avseende immateriella rättigheter, har Koncernen ingen 

känne dom om någon aktuell överträdelse eller eventuella 

befintliga krav avseende äganderätten till varumärken eller 

andra immateriella rättigheter som väsentligt skulle kunna 

påverka Koncernens verksamhet. Koncernen avser att även 

fortsättningsvis kraftfullt försvara sina immateriella rättig-

heter mot intrång eller andra hot i största möjliga utsträck-

ning under tillämplig lagstiftning. Koncernen utbildar och 

uppmuntrar vidare sina anställda att upptäcka potentiella 

intrång i dess immateriella rättigheter och Koncernens forsk-

nings- och utvecklingsteam är utbildade i att undvika poten-

tiella patent- eller mönsterintrång av tredje part.

Medarbetare
Nedanstående tabell visar Koncernens genomsnittliga antal 

motsvarande heltidsanställda för de angivna perioderna:

Kvartal som 
avslutades 31 mars Räkenskapsår

2015 2014
1)w             

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Genomsnittligt antal anställda 1 072 996 865 810 769 751 887 1 007

1) 2014 omfattar heltidstjänster från det nyligen konsoliderade bolaget HeisTek.
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Per 31 december 2014, 2013 och 2012 hade Koncernen 1 079, 

893 respektive 830 motsvarande heltidsanställda inklusive 

338, 344 respektive 305 motsvarande heltidsanställda inom 

försäljning och administration (eng. general and administrative 

(SG&A) segment).

Följande tabell visar den geografiska fördelningen av 

 Koncernens genomsnittliga antal anställda under de angivna 

perioderna:

Räkenskapsår

2014 2013 2012

Europa1) 562 498 477
AsienStillahavsområdet2) 330 267 229
Nord och Sydamerika3) 104 100 104

total 996 865 810

1)  Bestående av Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike, England, Tyskland, Italien 
och för räkenskapsåret 2014 även Norge.

2)  Bestående av Korea, Singapore, Malaysia, Australien, Kina och Indien.
3) Bestående av USA och Brasilien.

I vissa jurisdiktioner såsom Sverige, Storbritannien och Kina 

är Koncernens anställda fackligt organiserade eller represente-

ras av företagsråd och/eller omfattas av kollektivavtal. Hittills 

har koncernen inte haft några arbetsnedläggelser eller strejker 

vilka medfört en väsentlig negativ inverkan på Koncernens 

verksamhet.

Försäkringar
Koncernen har försäkringsskydd genom olika försäkringar. 

Koncernens försäkringar täcker arbetsgivaransvar, produkt-

ansvar, miljöansvar, avbrottsförsäkring, och egendomsförsäk-

ring och transportförsäkring. Koncernen har även tecknat en 

ansvars försäkring för styrelse och ledning.

Koncernledningen anser att Koncernen är adekvat försäk-

rad och att den betalar rimliga premier för sitt försäkrings-

skydd.  Koncernen utvärderar årligen sitt försäkringsskydd 

och justerar det vid behov. Koncernen kan dock lida skador 

som inte täcks av de befintliga försäkringarna eller som över-

skrider det skydd som dessa försäkringar ger. Det finns heller 

ingen garanti för att Koncernen även i framtiden kommer att 

kunna erhålla adekvat försäkringsskydd till lämpliga villkor.

Kod och Regler
Koncernens verksamhet och produkter måste följa vissa lag 

och normkrav i de jurisdiktioner där produkterna säljs och 

tillverkas. Koncernens produktionsanläggningar är föremål 

för verksamhetslicenser i de jurisdiktioner där de är placerade. 

I samband med dess nyligen förvärvade tillverkningsanlägg-

ning i Changshu, Kina, ansökte Koncernen om, och befinner 

sig för närvarande under process för, erhållande av ett 

utsläpps tillstånd från lokala myndig heter. Misslyckande att 

erhålla detta tillstånd eller att förnya det i tid i framtiden kan 

innebära att Koncernen blir föremål för varningar, böter och 

andra påföljder, bland annat  beordrande om att upphöra med 

utsläpp. Även om alla nödvändiga certifikat och tillstånd har 

utfärdats kan dessa certifikat, tillstånd och andra godkännan-

den innehålla villkor och restriktioner som kan påverka Kon-

cernens verksamhet negativt och kräva ytterligare investe-

ringar och tidsåtaganden från Koncernen. För ytterligare 

information, se ”Riskfaktorer – Koncernens licenser, tillstånd, 

 auktorisationer eller tredjepartscertifieringar kan tillfälligt 

 upphävas, ändras, upphöra eller återkallas innan de löper ut och 

Koncernen kan vara oförmögen att erhålla eller behålla eventuellt 

inte få eller upprätthålla diverse andra olika tillstånd eller auktori

sationer”. Koncernen har  utöver de ovan nämnda processerna 

lyckats erhålla och förlänga alla licenser, tillstånd och bemyn-

diganden nödvändiga för att fortsätta med Koncernens nuva-

rande  verksamhet.

Exempelvis inom EU är Koncernens produkter föremål för 

europeisk produktsäkerhetsrättslig lagstiftning. Tillämpliga 

föreskrifter omfattar särskilt direktiv 2006/42/EG om maski-

ner och direktiv 1995/16/EC om hissar, samt nationell lagstift-

ning genom vilken dessa direktiv implementeras. Koncernen 

måste även tillse att dess produkter uppfyller liknande normer 

och krav i andra jurisdiktioner där Koncernen verkar. 

Koncernen använder självcertifiering (exempelvis EG 

 försäkran om överensstämmelse (eng. EC declaration of 

 conformity) och tredjepartscertifiering från oberoende organ 

(exempelvis typer av ISO 9001:2000 och ISO 14001 certifikat) 

för att säkerställa och verifiera överensstämmelse med 

 gällande produktsäkerhets- och kvalitetsregler. Dessa standar-

der möjliggör förenklade förfaranden för att uppfylla de legala 

kraven på ett verifierbart vis. 

Koncernen är även föremål för ett stort antal andra regel 

och normkrav. Produktexport är föremål för reglering via 

lagar om utrikeshandel, inklusive relevanta import- och 

exportkontroller. Samarbetet med utvalda distributörer lyder 

dessutom under EU:s och andra länders konkurrensregler. 

Tekniska standarder, produktsäkerhetsföreskrifter, miljökrav, 

exportkontroller och konkurrenskrav avseende Koncernens 

produktionsanläggningar, produkter, export och försäljning 

är konstant under granskning och uppdatering. Koncernen 

har interna riktlinjer och processer för att tillse att alla rele-

vanta krav efterlevs, att sådan efterlevnad dokumenteras och 

för att proaktivt anpassa sig till förändringar och införliva 

dessa regeländringa.

 

Hälsa, säkerhet och miljöärenden
Driften av Koncernens produktionsanläggningar samt arbets-

miljö och säkerhet på Koncernens produktionsanläggningar 

är föremål för olika regler och krav i respektive jurisdiktion. 

De lokala verkställande direktörerna är ansvariga för att 

bedriva sin verksamhet i enlighet med lokal lag och relevanta 

kundkrav, och efterlevnad på Koncernnivå hanteras av Koncer-

nens Compliance Manager. I samband med dess nyligen för-

värvade produktionsanläggning i Changshu, Kina, ansökte 

Koncernen om, och befinner sig för närvarande under process 

för, ett erhållande av ett utsläppstillstånd från lokala myndig-

heter. För ytterligare information rörande Koncernens licen-

ser, tillstånd och auktorisationer, bl.a. relaterade till hälsa, 

säkerhet och miljöärenden, se ”Koncernens licenser, tillstånd, 

auktorisationer eller tredjepartscertifieringar kan tillfälligt upphä

vas, ändras, upphöra eller återkallas innan de löper ut och Koncer

nen kan vara oförmögen att erhålla eller behålla diverse andra olika 

tillstånd eller auktorisationer”. Koncernen har erhållit alla andra 
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väsentliga miljötillstånd för att bedriva sin tillverkning i Sve-

rige och Kina. Dessutom har Koncernens svenska produk-

tionsaktivitet och kontor i Storbritannien erhållit ISO 14001 

certifiering för system för miljöhantering, vilket återspeglar 

Koncernens engagemang för miljömässigt hållbar verksamhet 

och ambitionen att minimera miljöpåverkan från sina produk-

ter och processer.

Koncernens tillverkning är föremål för fler talet lagar och 

föreskrifter avseende hälsa, säkerhet och miljö, inklusive de 

som avser luft- och vattenutsläpp, avfallshantering (inklusive 

farligt och giftigt avfall), föroreningar, kemikalieanvändning 

och arbetshälsa och säkerhet. I det följande ges en kort sam-

manfattning av vissa viktiga krav avseende hälsa, säkerhet och 

miljö vilka är tillämpliga på Koncernens verksamhet, med 

 särskilt fokus på de lagar som gäller i Europeiska Unionen. Det 

bör noteras att även lagar och regler vilka inte diskuteras 

nedan kan vara tillämpliga:

Luftutsläpp. Koncernens luftutsläppspåverkan består av 

utsläpp från användningen av lösningsmedel i färg samt 

utsläpp från svetsning och blästring. Samtliga Koncernens 

produktionsutsläpp filtreras genom avancerade filter innan de 

lämnar anläggningen och Koncernen begär regelbundet 

externa analyser för att säkerställa att utsläppen uppfyller 

lokala bestämmelser och minimeras. 

Avfall och farligt avfall (inklusive avloppsvatten). Koncernen är 

föremål för miljölagar och förordningar vilka reglerar produk-

tionen, innehavet och hanteringen av avfall (inklusive farligt 

avfall), användning av offentliga vattenresurser och utsläpp av 

avloppsvatten. Det ofarliga avfallet samlas in och återanvänds 

eller återvinns närhelst det är praktiskt möjligt. Från tillverk-

ningen genererar Koncernen även begränsade mängder farligt 

avfall, främst då lösningsmedel, smörjmedel och skäroljor/

vätskor. Avloppsvattnet i Koncernens produktionsprocess 

kommer huvudsakligen från rengöring av komponenter före 

målning, med hjälp av ett fosfatbaserat avfettningsmedel och 

golvrengöring. Alla Koncernens operativa anläggningar till-

handahåller resurser för adekvat insamling, behandling, åter-

vinning och bortskaffande av avfall i enlighet med tillämpliga 

lagar och förordningar, vanligtvis genom att involvera certifie-

rade externa avfallshanteringsföretag. 

Markförorening. Koncernens verksamhet medför användande 

av kemikalier och andra farliga ämnen på Koncernens anlägg-

ningar, vilket kan resultera i markförorening. Enligt de natio-

nella lagar som är tillämpliga kan ansvar för markförorening 

inte enbart  åläggas ägaren av den förorenande källan, utan 

även andra parter såsom den tidigare ägaren eller den som 

kontrollerade platsen vid den relevanta tidpunkten. Koncer-

nen kan således komma att påverkas av sådana skyldigheter 

till följd av markföroreningar även i förhållande till platser 

vilka tidigare ägts eller drivits av Koncernen. Några av Koncer-

nens tidigare och befintliga produktionsanläggningar har 

använts i industriverksamhet under långa tidsperioder vilket 

ökar sannolikheten för att historisk förorening vid dessa pro-

duktionsanläggningar föreligger. Historisk förorening kan 

resultera i saneringsskyldigheter för Koncernen om det ända-

mål för vilket marken används förändras eller om utgräv-

ningar utförs i områden där sådan historisk förorening 

 existerar. Markföroreningar har identifierats på Koncernens 

tidigare produktionsanläggning i Middlebeers, Nederlän-

derna, där Koncernen bedrev tillverkningsverksamhet fram 

till 2010 och uthyrnings-, service- och försäljningsverksamhet 

fram till slutet av 2014. Platsen har genomgått sanering och 

uppföljningsövervakning under perioden mellan 1995 och 

2013. Upptäckt av ytterligare  förorening eller införandet av 

efterföljande saneringsskyldigheter på denna eller andra 

anläggningar i framtiden skulle kunna resultera i betydande 

merkostnader för K oncernen.

Användning av kemikalier. Koncernen använder kemikalier i 

tillverkningen av sina produkter, samt i beredningar som 

 Koncernen blandar och marknadsför för underhåll av sina 

 produkter. Koncernen är föremål för förordning (EG) 

1907/2006/EG om registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier (”REACH”), som trädde i kraft den 

1 juni 2007. REACH skapade Europeiska kemikaliemyndig-

heten (”ECHA”) för att utföra alla uppgifter relaterade till 

REACH, samordna de åtgärder som krävs, samt för att säker-

ställa ett konsekvent genomförande av förordningen på 

gemenskapsnivå. Enligt REACH är företag skyldiga att axla 

merparten av ansvaret för att hantera riskerna med kemikalier 

och ge lämplig säkerhetsinformation till sina användare. Detta 

inkluderar testning, utvärdering, bedömning och registrering 

av grundläggande kemikalier och kemiska intermediärer i en 

central databas. REACH kommer att införlivas under en pe-

riod av elva år som sträcker sig från 2007 till 2018. Villkorat av 

att varje bolag förregistrerar sig, innehåller REACH dock en 

förlängd tidsfrist för registrering (beroende på antal ton) av 

existerande ämnen. REACH kräver att tillverkare och impor-

törer av kemiska ämnen rapporterar relevant information om 

relevanta ämnen samt att de lämnar uppgifter till ECHA. 

Framtida förändringar i REACH:s föreskrifter, såsom restrik-

tioner eller förbud mot mycket farliga ämnen, kan leda till 

ytterligare skyldigheter och kostnader. REACH kompletteras 

av förordning (EG) 1272/2008/EG om klassificering, märkning 

och förpackning av ämnen och blandningar (”CLP”) av den 16 

december 2008, vilken kräver att företag på lämpligt sätt 

klassi ficerar, märker och förpackar sina ämnen och bland-

ningar innan de släpps på marknaden. 

REACH definierar Koncernen som en nedströmsanvändare. 

 Koncernen lyder därmed under ett antal skyldigheter inklu-

sive att tillse att de ämnen som Koncernen på egen hand avser 

släppa på marknaden (i beredningar eller i varor) har registre-

rats hos ECHA, tillämpa riskhanteringsåtgärder för använd-

ning av de ämnen vilka specificeras av EU-leverantörerna i 

säkerhetsdatablad eller i kemikaliesäkerhetsrapporterna 

 utarbetade av nedströmsleverantörerna själva, vid behov 

bedöma egna användningar av kemikalier, förbereda en 

kemikalie säkerhetsrapport och rapportera viss information 

till ECHA, och förse de egna kunderna med ett säkerhetsdata-

blad eller, om ett säkerhetsdatablad inte krävs, andra uppgifter 

som anges i REACH. 

I sin tillverkning och de därtill tillhörande processerna 

använder Koncernen över 200 olika kemiska ämnen och bered-
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ningar. Vid Koncernens svenska anläggning bedömer och god-

känner en speciell kemikaliegrupp alla de kemikalier vilka 

används på plats. På anläggningen upprätthålls även en kemi-

kaliedatabas, ChemWeb, för hantering av säkerhetsdatablad 

och tillhörande information. Koncernen köper inte några 

kemikalier från leverantörer utanför EU. Koncernen blandar 

och marknadsför under eget namn flera av dess egna kemiska 

blandningar vilka används för underhåll av Koncernens pro-

dukter. Dessa innefattar: Alioil VC (smörjmedel), Alioil G 

 (cirkulerande/växellådsolja), Alimak Cog Grease och 

 ALI-LOW-FRIC (lågfriktionsfett för kablar). 

Arbetshälsa och säkerhet. Reglerna för hälsa och säkerhet 

specificeras under respektive nationell lagstiftning, inklusive 

lagar och förordningar i Kina och Sverige. Svenska regler för 

hälsa och säkerhet inför ett antal strikta säkerhetsstandarder 

och ger arbetsgivaren huvudansvaret för att vidta försiktig-

hetsåtgärder, hälso- och säkerhetsåtgärder. Enligt lag är 

arbetsgivaren skyldig att identifiera potentiella hälso- och 

säkerhetsrisker, utvärdera den potentiella risken för de 

anställda och anta en hälso- och säkerhetspolicy. Koncernen 

tillhandahåller säkerhetsskydd till alla anställda som arbetar i 

dess produktionsanläggningar, vilket inkluderar att förse dem 

med tillräcklig säkerhetsutrustning och säkerställa att Koncer-

nens produktionsanläggningar vidtar tillräckliga försiktig-

hetsåtgärder. Koncernen har ett olycks-, incidentrapporte-

rings- och utredningssystem. Dessutom tillhandahåller 

Koncernen dess anställda med säkerhetsrelaterad utbildning 

för att öka medvetenheten om säkerhet på arbetsplatsen.

Fast egendom och fastigheter
Följande tabell visar Koncernens huvudsakliga anläggningar per 31 mars 2015, och anger plats, ägare/hyrestagare, ägandeform, 

area, och den huvudsakliga användningen:

Plats Ägare/Hyrestagare
Ägd/
Hyrd Area1) Huvudsaklig användning

Skellefteå, Sverige2) Alimak Hek AB Ägd 33 000 Produktionsanläggningar och kontor
Paris, Frankrike2) Alimak Hek S A S France Ägd 24 871 Uthyrning
Stockholm, Sverige Alimak Hek Group AB Hyrd 257 Försäljningskontor
Westelbeersedijk, Nederländerna Alimak Hek BV Hyrd 27 800 Försäljningskontor
Tilburg, Nederländerna Alimak Hek BV Hyrd 9 327 Kontor, förvaring och uthyrning
Rushden, Storbritannien Alimak Hek Ltd UK Hyrd 1 300 Försäljningskontor
Webster, TX, USA Alimak Hek Inc Hyrd 2 295 Försäljningskontor
Watkinsville, GA, USA Alimak Hek Rental Group Hyrd 12 605 Uthyrning
Seongnam, Sydkorea Alimak Hek Ltd KOR Office Hyrd 218 Försäljningskontor
Gamgokmyeon, Sydkorea Alimak Hek Ltd KOR Yard Hyrd 2 500 Eftermarknadstjänster och försäljningskontor
São Paulo, Brasilien Alimak Hek Ltda Brazil Hyrd 96 Försäljningskontor
Singapore Alimak Hek Pte Ltd SGP Hyrd 544 Försäljningskontor
Subang Jaya, Malaysia Alimak Hek Pte Ltd MYS Hyrd 669 Försäljningskontor
Secunderabad, Indien Alimak Hek Pty Ltd Inda Hyrd 120 Försäljningskontor
Melbourne, Australien Alimak Hek Pty Ltd AU MEL Hyrd 2 109 Försäljningskontor och uthyrningsanläggning
Sydney, Australien Alimak Hek Pty Ltd AU SYD Hyrd 2 363 Försäljningskontor och uthyrningsanläggning
Brisbane, Australien Alimak Hek Pty Ltd AU BNE Hyrd 2 347 Försäljningskontor och uthyrningsanläggning
Gladstone, Australien Alimak Hek Pty Ltd AU GLT Hyrd 125 Försäljningskontor och uthyrningsanläggning
Colle di Val d’Elsa, Italien Alimak Hek S.R. L Italy Hyrd 3 238 Försäljningskontor
Changshu, Kina Alimak Hek V A E China 1 Hyrd 11 766 Produktionsanläggningar och kontor
Changshu, Kina Alimak Hek V A E China 2 Hyrd 7 380 Produktionsanläggningar och kontor
Eppingen, Tyskland Alimak Hek GmbH /Eppingen Hyrd 1 762 Försäljningskontor
Eppingen, Tyskland Alimak Hek GmbH /Eppingen Hyrd 500 Försäljningskontor
Berlin, Tyskland Alimak Hek GmbH/ Berlin Hyrd 2 008 Uthyrningsanläggning
Dortmund, Tyskland Alimak Hek GmbH/Dortmund Hyrd 2 240 Uthyrningsanläggning

1) Ungefärlig storlek på anläggningarna (kvadratmeter), i tillämpliga fall inklusive områden utomhus och anläggningsområden.
2) Koncernens anläggningstillgångar i Skellefteå och Paris är pantsatta till förmån för Handelsbanken under Koncernens befintliga lånefacilitet.
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Väsentliga rättstvister 
Koncernen bedriver verksamhet i flera länder och är som en 

del av den löpande verksamheten från tid till annan föremål 

för tvister och rättsliga krav. Utöver de fall vilka beskrivs nedan 

har Koncernen under de senaste tolv månaderna inte varit part 

i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive 

pågående eller hotande förfaranden vilka Bolaget är medvetet 

om) som kan ha, eller under den senaste tiden har haft, väsent-

liga effekter på Bolagets eller Koncernens finansiella ställning 

eller lönsamhet.

Brottmål mot Alimak Hek (Belgien) och Alimak Hek BV 
(nederländerna)
Den 20 september 2012, inleddes ett belgiskt brottmålsförfa-

rande i Lièges förstainstansrätt mot bland andra Alimak Hek 

(Belgien) och Alimak Hek BV (Nederländerna). Anklagelserna 

är relaterade till en kollaps av en Hek-plattform på en bygg-

arbetsplats i Liège, Belgien, den 14 september 2010, vilket 

resulterade i två dödsfall och flera skadade. Den 25 november 

2013 befanns Alimak Hek BV (Nederländerna) ansvarigt för 

olyckan på grund av att plattformen innehöll ett fabrikations-

fel i de svetsfogar vilka anslöt plattformen till stödenheten. 

Domstolen fann Alimak Hek BV (Nederländerna) skyldigt på 

två åtalspunkter, vilket resulterade i böter uppgående till ett 

belopp om ca 36 000 EUR. Alimak Hek (Belgien) frikändes på 

alla punkter. Den 6 december 2013 överklagade Alimak Hek BV 

(Nederländerna) domen. Koncernen har inte gjort några 

avsättningar i räkenskaperna för detta anspråk.

olycksansvarskrav mot Alimak Hek italy srl och  
Alimak Hek BV i italien
Koncernen är inblandad i ett flertal olycksansvarskrav till följd 

av en kollaps av en Hek-plattform på en byggarbetsplats i 

 Italien. Den 25 oktober 2010 föll en CT-plattform till marken 

vilket gav upphov till skador på fyra personer. Det totala krav-

beloppet uppgår till cirka 2,4 miljoner EUR. Förfarandet är 

pågående. Koncernen har inte gjort några avsättningar i 

räkenskaperna för detta anspråk.

olycksansvarskrav mot Alimak Hek BV och  
Alimak Hek Group AB i frankrike
Koncernen är inblandad i ett olycksansvarskrav till följd av en 

påstådd defekt på en Hek-plattform och en efterföljande 

olycka på en byggarbetsplats i Frankrike den 27 april 2010, 

 vilket resulterade i att en person avled. Förfarandet är pågå-

ende. Koncernen har inte gjort några avsättningar i räken-

skaperna för detta anspråk.

skadeståndskrav av Alshaya trading Company W.l.l
Koncernens kuwaitiska distributör, AlShaya Trading 

 Company W.L.L, har väckt talan mot Alimak Hek AB rörande 

ersättning för skador uppgående till cirka 3,3 miljoner kronor, 

vilka ska ha uppstått till följd av en påstådd felaktig uppsäg-

ning från Alimak Hek AB:s sida av ett distributörsavtal 

(yrkande om skadestånd på cirka 1,8 miljoner kronor och 

yrkande om återköp av reservdelar och annan utrustning till 

ett belopp av cirka 1,5 miljoner kronor).  Alimak Hek AB har 

bestridit kraven i sin helhet. Parterna förhandlar för närva-

rande för att nå en uppgörelse. Koncernen har inte gjort några 

reservationer i räkenskaperna i förhållande till detta krav.
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Presentation av finansiell information avseende Bolaget 
och kamila Holding AB

Prospektet innehåller:

 ❚ Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskaps-

åren 2014 och 2013 (vilka, i jämförande syfte, innehåller Bola-

gets oreviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 

2012), inklusive noterna till dessa, som återges på annat ställe 

i Prospektet, vilka är upprättade i enlighet med International 

Financial Reporting Standards såsom de antagits av Europe-

iska unionen (”IFRS”), och reviderade av Bolagets oberoende 

revisorer Ernst & Young AB enligt vad som framgår av deras 

revisionsberättelser som återges på annat ställe häri;

 ❚ Kamila Holding AB:s reviderade koncernredovisningar för 

räkenskapsåren 2013 och 2012, inklusive noterna till dessa, 

som återges på annat ställe i Prospektet, samt den reviderade 

koncernredovisningen för Kamila Holding AB för räken-

skapsåret 2012, inklusive noterna till denna, införlivade i Pro-

spektet genom hänvisning, vilka är upprättade i enlighet 

med IFRS och reviderade av Kamila Holding AB:s oberoende 

revisorer Ernst & Young AB för räkenskapsåret 2013, enligt 

vad som framgår av deras revisionsberättelse som återges på 

annat ställe häri, och Deloitte AB för räkenskapsåret 2012, 

enligt vad som framgår av deras revisions berättelse som 

införlivas i Prospektet genom hänvisning; och

 ❚ Bolagets översiktligt granskade men oreviderade finansiella 

delårsrapporter för de kvartal som avslutades den 31 mars 

2015 respektive 2014, som återges på annat ställe i Prospektet, 

vilka har upprättats i enlighet med IAS 34 (International 

Accounting Standard 34) på samma basis som de Reviderade 

Koncernredovisningarna och granskats av Bolagets obero-

ende revisorer Ernst & Young AB enligt vad som framgår av 

deras granskningsrapporter som återges på annat ställe häri.

För räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013 upprättade Koncernen 

reviderade koncernredovisningar på Kamila Holding AB:s 

nivå. Kamila Holding AB är ett holdingbolag som är helägt av 

Bolaget. Koncernen har för räkenskapsåren 2014 och 2013 upp-

rättat koncernredovisning på Bolagets nivå, vilken innehåller 

Bolagets oreviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 

2012, som jämförande information. De översiktligt granskade 

men oreviderade finansiella delårsrapporterna har upprättats 

på Bolagets nivå för kvartalen som avslutades den 31 mars 2015 

och 2014. För att åstadkomma en ändamålsenlig jäm förelse för 

perioden under granskning, har finansiell information som 

presenteras i Prospektet, inklusive ”Sammanfattning konsolide

rad finansiell information och övrig information” och ”Operatio

nell och finansiell översikt”, hämtats från Bolagets översiktligt 

granskade men oreviderade koncernredovisningar för första 

kvartalen 2015 och 2014. Kamila Holding AB:s reviderade kon-

cernredovisningar för räkenskapsåren 2013 och 2012, och Bola-

gets reviderade koncernredovisning för räkenskapsåren 2014 

och 2013. För ytterligare information om koncernstrukturen, 

se ”Legala frågor och  komplementterande information – Legal kon

cernstruktur”.

Kamila Holding AB:s koncernredovisning för räkenskaps-

åren 2013 och 2012 skiljer sig från de finansiella rapporter som 

Bolaget har upprättat främst till följd av aktieägarlån från 

 Apolus Holding AB till Bolaget, vilka per den 31 december 2013 

uppgick till 835,3 miljoner kronor och per den 31 december 2012 

till 759,4 miljoner kronor. Aktieägarlånen resulterar i väsentliga 

skillnader i finansiella utgifter (76,0 miljoner kronor per den 

31 december 2013), uppskjutna skattefordringar (66,0 miljoner 

kronor per den 31 december 2013), totalt eget kapital (508,0 mil-

joner kronor per den 31 december 2013) och totala skulder (557,2 

miljoner kronor per den 31 december 2013). Se ”Sammanfattning 

konsoliderad finansiell information och övrig information – Härled

ning av Kamila Holding AB till Alimak Group AB” för en avstäm-

ning mellan Kamila Holding AB och Bolaget, av nettoresultat 

för perioden, totalt eget kapital, skulder och totala tillgångar för 

räkenskapsåret 2013, liksom likvida medel vid periodens slut.

Prospektet innehåller även Koncernens intäktsinforma-

tion avseende räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008. 

Denna information har hämtats från Apolus Holding AB:s, 

Bolagets största aktieägare, reviderade koncernredovisningar 

för räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008 vilka är upprät-

tade i enlighet med IFRS och har reviderats av Apolus Holding 

AB:s oberoende revisorer, Deloitte AB, avseende räkenskaps-

åren 2011, 2010, 2009 och 2008, såsom angivet i rapporterna. De 

relevanta sidorna och respektive revisionsberättelser för Apo-

lus Holding ABs reviderade koncernredovisningar avseende 

räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008 har inför livats i Pro-

spektet genom hänvisning. För ytterligare information om 

koncernstrukturen, se ”Legala frågor och komplementterande 

information – Legal koncernstruktur”.

Finansiell information markerad som ”ej reviderad” i 

 Prospektet kommer från Bolagets översiktligt granskade men 

oreviderade koncernredovisningar för första kvartalet 2015 och 

2014, Bolagets interna redovisningssystem eller beräkningar 

baserade på oreviderade belopp från de ovan nämnda källorna. 

finansiella mått som inte beräknats enligt ifrs 
Bolaget presenterar i Prospektet vissa finansiella mått och 

 justeringar som inte presenteras i enlighet med IFRS eller 

andra internationellt vedertagna redovisningsprinciper, 

inklusive nettoinvesteringar, nettorörelsekapital, operativt 

kassaflöde, EBITDA, kassagenerering, avkastning på sysselsatt 

kapital, sysselsatt kapital och nettoskuld. 

Koncernen har definierat följande icke-IFRS mått som följer :

 ❚ ”Nettoinvesteringar” definieras som en summa av nya 

förvärv av materiella anläggningstillgångar, bestående av 

byggnader och mark, maskiner och annan teknisk utrust-

ning, inventarier och verktyg, uthyrningsutrustning och 

Presentation av finansiell information
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nya förvärv av immateriella tillgångar, bestående av balan-

serade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbe-

ten, och varumärken, minus intäkter från försäljning av 

 materiella tillgångar;

 ❚ ”Nettorörelsekapital” definieras som en summa av varu-

lager och kundfordringar minus leverantörsskulder och 

förskottsbetalning från kunder;

 ❚ ”Operativt kassaflöde” definieras som summan av 

EBITDA och förändring av Nettorörelsekapital minus 

Netto investeringar;

 ❚ ”EBITDA” definieras som rörelseresultat (EBIT) för 

 perioden före av- och nedskrivningar samt amorteringar; 

 ❚ ”Kassagenerering” definieras som förhållandet mellan 

Operativt kassaflöde och EBITDA;

 ❚ ”Avkastning på sysselsatt kapital” definieras som 

 förhållandet mellan rörelseresultat (EBIT) och genomsnitt-

ligt  sysselsatt kapital  de senaste tolv månaderna;

 ❚ ”Avkastning på sysselsatt kapital exkl. goodwill” defi-

nieras som förhållandet mellan rörelseresultat (EBIT) och 

genomsnittligt sysselsatt kapital minus goodwill de senaste 

tolv månaderna;

 ❚ ”Sysselsatt kapital” definieras som summan av total eget 

kapital, aktieägarlån och nettoskuld; och

 ❚ ”Nettoskuld” definieras som summan av kortfristiga och 

långfristiga räntebärande skulder minus likvida medel vid 

utgången av perioden.

De finansiella mått som inte beräknats enligt IFRS och som pre-

senteras i Prospektet utgör inte erkända värderingsprinciper 

enligt IFRS utan har använts av Koncernledningen för att följa 

den underliggande utvecklingen av Koncernens rörelse och 

verksamhet. Bolaget har redovisat dessa icke-IFRS finansiella 

mått i Prospektet eftersom det anser att de är viktiga komplette-

rande mått på Bolagets prestation och tror att de ofta används av 

investerare i syfte att jämföra företags prestationer. Eftersom 

inte alla företag beräknar dessa eller andra icke-IFRS finansiella 

mått på samma sätt, kan det sätt som Bolagets Koncernledning 

valt att beräkna dessa icke-IFRS finansiella mått på leda till att 

det inte går att jämföra de icke-IFRS finansiella mått som pre-

senteras i Prospektet med liknande definierade begrepp som 

används av andra företag. Man bör vara försiktig med att jäm-

föra icke-IFRS mått med IFRS mått eller med liknande icke-

IFRS mått som rapporteras av andra företag.

De icke-IFRS finansiella mått som presenteras i Prospektet 

bör inte betraktas isolerat och sådana mått bör inte betraktas 

som alternativ till de historiska finansiella resultaten eller 

andra indikatorer på Koncernens resultat eller likviditet base-

rat på IFRS. Även om de icke-IFRS finansiella måtten används 

av Koncernledningen för att utvärdera Koncernens finansiella 

ställning, finansiella resultat och likviditet samt att dessa 

typer av mått ofta används av investerare, har de viktiga 

begränsningar som analytiska verktyg, och man bör inte 

betrakta dem isolerat eller som ersättning för en analys av den 

finansiella ställningen eller resultatet av verksamheten som 

redovisas enligt IFRS.

nyckeltal
Bolaget presenterar i Prospektet ett flertal nyckeltal. Bolaget 

anser att dessa mått är användbara för att förstå dess prestatio-

ner från period till period samt underlättar jämförelser med 

liknande verksamheter. De nyckeltal som återfinns i 

 Prospektet är definierade enligt följande:

 ❚ ”Installerad bas” definieras som Koncernens egna in-

dustri- och byggutrustning, installerad av Koncernen eller 

en tredje part, beräknad på grundval av Koncernens till-

gängliga försäljnings- och installationsregister och som 

baseras på en uppskattad livscykel om 25–30 år för industri-

hissar och 25 år för byggutrustning 

 ❚ ”Orderingång” definieras som det totala värdet av kund-

ordrar under en specifik period. En order definieras som en 

bekräftad inköpsorder från en kund när ordern är under-

tecknad av kunden. För att inkluderas under orderingång 

ska ordern inte innehålla några väsentliga villkor som gör 

det möjligt för kunden att annullera ordern när som helst 

och utan kostnad. Vissa ordrar har karaktären av ramavtal 

där ett totalt uppskattat belopp är överenskommet, men 

utan att det finns några bindande åtaganden för kunden att 

köpa för hela det överenskomna beloppet. I detta fall bokas 

det totala överenskomna beloppet inte som orderingång, 

utan i stället bokas värdet som orderingång när kunden gör 

en order under ramavtalet.

Valuta
Alla referenser i Prospektet till: (i) ”EUR” eller ”€” avser euro, 

den gemensamma valutan för medlemsstaterna i Europeiska 

Unionen (”EU”) som deltar i den Europeiska monetära unio-

nen och som antagit euron som sin officiella valuta; (ii) ”kro-

nor” och ”SEK” avser den officiella valutan i Konungariket 

Sverige; och (iii) ”USD” och ”U.S. dollar” avser den officiella 

valutan i USA; (iv) ”AUD” avser den officiella valutan i Austra-

lien; (v) ”GBP” avser den officiella valutan i Storbritannien, (vi) 

”NOK” avser den officiella valutan i Konungariket Norge och 

(vii) ”CNY” avser den officiella valutan i Folkrepubliken Kina. 

Annan information
Förutom vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell 

information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets 

revisor. Finansiell information avseende Bolaget i Prospektet 

som inte är en del av den information som har reviderats eller 

granskats av Bolagets revisor, i enlighet med vad som anges 

häri, har sitt ursprung i Bolagets interna bokförings- och rap-

porteringssystem.

Avrundning
Vissa siffror i Prospektet har varit föremål för avrundningar. 

Följaktligen kan det vara så att belopp som anges som total-

summor i tabeller eller någon annanstans inte är en aritmetisk 

aggregering av de siffror som föregår dem. Dessutom reflekte-

rar vissa procentsatser som presenteras i tabellerna i Prospek-

tet beräkningar baserade på den underliggande informatio-

nen före avrundning och överensstämmer därmed kanske inte 

exakt med de procentsatser som skulle följa om de relevanta 

beräkningarna baserades på de avrundade siffrorna.
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Resultaträkning 
Kvartal som 

avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Intäkter 462,3 343,3 1 742,5 1 517,1 1 517,1 1 498,3
Kostnad för sålda varor (274,6) (196,8) (1 000,7) (858,9) (858,9) (871,9)

Bruttoresultat 187,7 146,5 741,8 658,3 658,3 626,4

Försäljningskostnader (60,9) (51,3) (235,1) (199,4) (199,4) (195,9)
Administrationskostnader (45,6) (35,3) (184,3) (152,0) (152,0) (255,8)
Utvecklingskostnader (9,2) (9,2) (34,7) (39,6) (39,6) (37,3)

Rörelseresultat 72,0 50,7 287,7 267,3 267,3 137,5

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 8,4 7,1 28,7 15,9 15,9 6,2
Finansiella kostnader (73,0) (42,1) (224,6) (164,3) (88,3) (77,8)

Resultat före skatt 7,4 15,7 91,7 118,9 194,9 65,9

Skatt (2,7) (7,9) (45,2) (39,9) (56,6) (30,1)

Årets resultat 4,7 7,8 46,5 79,0 138,3 35,7

Tabellerna nedan visar en sammanfattning av konsoliderad finansiell information för Bolaget för de kvartal som 
avslutades den 31 mars 2015 och 2014 och för räkenskapsåren 2014 och 2013. Den finansiella information som 
anges för räkenskapsåret 2012 avser Kamila Holding AB. Finansiell information för Kamila Holding AB presenteras 
även i jämförande syfte för 2013. För en beskrivning av skillnaderna mellan Bolagets och Kamila Holding AB:s 
 konsoliderade finansiella rapporter, se ”Presentation av finansiell information”. Detta avsnitt ”Sammanfattning 
konsoliderad finansiell information och övrig information” bör läsas tillsammans med ”Operationell och finansiell 
översikt” och Bolagets och Kamila Holding AB:s koncernredovisningar, och därtill relaterade noter, som återges i 
Prospektet och som införlivas genom hänvisning.

Sammanfattning konsoliderad finansiell 
 information och övrig information 
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Sammanfattning konsoliderad finansiell  information och övrig information 

Balansräkning 
Kvartal som 

avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklings
arbeten och liknande arbeten 1,2 1,6 1,3 2,0 2,0 3,2
Goodwill 1 715,8 1 552,7 1 702,4 1 552,6 1 552,6 1 560,1

1 717,0 1 554,4 1 703,7 1 554,6 1 554,6 1 563,2

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 43,2 45,1 44,0 45,7 45,7 46,3
Maskiner och andra tekniska 
 anläggningar 65,8 46,9 61,3 47,8 47,8 45,2
Inventarier, verktyg och instrument 31,0 20,4 30,0 18,5 18,5 18,1
Hyresutrustning 138,7 144,4 141,3 148,8 148,8 170,4

278,8 256,8 276,6 260,8 260,8 280,0

Övriga tillgångar

Uppskjuten skattefordran 115,9 100,0 96,0 90,6 24,6 48,9
Andra långfristiga fordringar 9,4 2,7 8,1 3,1 16,9 20,2

125,3 102,7 104,2 93,8 41,4 69,0

Summa anläggningstillgångar 2 120,0 1 913,9 2 084,4 1 909,1 1 856,8 1 912,3

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter n.a. n.a. 106,3 101,8 101,8 107,1
Varor under tillverkning n.a. n.a. 83,8 74,7 74,7 58,8
Färdiga varor och handelsvaror n.a. n.a. 122,9 75,1 75,1 81,5

380,31) 286,31) 313,0 251,7 251,7 247,4

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 344,5 215,6 337,8 284,4 284,4 243,0
Skattefordringar 7,1 1,6 7,7 1,5 1,5 2,0
Derivat 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 26,0
Övriga fordringar 87,8 90,3 85,7 77,2 77,2 41,0
Förutbetalda kostnader och   
upplupna intäkter 55,7 45,3 40,6 13,9 18,1 21,3

495,1 352,8 471,9 383,1 387,4 333,4

Likvida medel 376,5 214,4 384,7 189,9 188,8 191,4

Summa omsättningstillgångar 1 251,8 853,6 1 169,6 824,7 827,8 772,2

SUMMA TILLGÅNGAR 3 372,9 2 767,5 3 254,0 2 733,8 2 684,6 2 684,4

1)  Råvaror och konsumtionsvaror, produkter under utveckling samt färdiga produkter och varor för försäljning rapporteras som totala varulager i Bolagets översiktligt granskade men 
oreviderade finansiella delårsrapporter för de kvartal som avslutades den 31 mars 2015 respektive 2014.
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Balansräkning 
Kvartal som 

avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Summa eget kapital 914,2 685,8 864,2 673,4 1 181,4 1 059,71)

Långfristiga skulder

Långfristiga låneskulder 705,5 714,4 692,2 699,4 713,1 814,5
Skulder till koncernföretag2) 941,0 855,4 918,8 835,3 n.a. n.a.
Övriga långfristiga skulder 0,6 11,2 0,5 11,4 11,4 2,7
Avsättning för pensioner 65,8 57,8 64,5 57,1 57,1 51,21)

Övriga avsättningar 44,7 22,7 47,0 22,6 22,6 23,0
Uppskjuten skatteskuld 43,5 5,2 37,8 5,2 5,2 33,51)

1 801,0 1 666,7 1 760,8 1 631,0 809,5 924,91)

Kortfristiga skulder

Kortfristig upplåning 248,0 125,3 227,8 128,7 133,0 108,4
Checkräkningskredit n.a. 3) n.a.3) 20,8 44,7 44,7 42,9
Förskott från kunder n.a.4) n.a.4) 32,5 28,5 28,5 25,1
Leverantörsskulder 202,0 131,1 160,3 105,9 105,9 136,0
Skatteskulder 12,7 23,0 6,1 13,6 13,6 39,8
Derivat n.a.5) n.a.4) 29,6 10,8 10,8 7,5
Skulder till koncernföretag2) n.a. n.a. n.a. n.a. 260,1 235,3
Övriga skulder 106,8 53,5 61,6 32,8 32,8 42,0
Upplupna kostnader och   
förutbetalda skulder 88,1 82,1 90,3 64,2 64,2 62,8

657,7 415,0 628,9 429,4 693,7 699,8

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 3 372,9 2 767,5 3 254,0 2 733,8 2 684,6 2 684,4

1)  Justerad för att reflektera retroaktiva förändringar enligt IAS 19 (International Accounting Standards 19). Se Operationell och finansiell översikt – Kritiska redovisningsmässiga upp
skattningar och bedömningar 

2) Presenteras som långfristiga skulder i Bolagets koncernredovisning för 2014 och 2013 och som kortfristiga skulder i koncernredovisningen för Kamila Holding AB för 2013 och 2012.
3) Omfattas i ”Kortfristig upplåning” för respektive perioder.
4) Omfattas i ”Leverantörsskulder” för respektive perioder.
5) Omfattas i ”Övriga skulder” för respektive perioder. 

Kassaflöde
Kvartal som 

avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Kassaflöde från den löpande 
 verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 70,0 51,8 297,0 181,2 181,2 210,2
Kassaflöde från den löpande 
 verksamheten 12,9 67,5 309,5 107,7 107,7 244,2
Kassaflöde från investerings
verksamheten (9,8) (7,5) (121,2) (32,0) (32,0) 8,4
Kassaflöde från finansierings
verksamheten (24,1) (32,2) (18,2) (73,3) (73,3) (214,0)

Likvida medel vid periodens slut 376,5 214,4 384,7 189,9 188,8 191,4
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Härledning av Kamila Holding AB till Alimak Group AB (publ)
För 2013 kan nettoresultatet för perioden för Kamila Holding AB och Alimak Group AB (publ) härledas enligt följande:

(miljoner SEK) För 2013

Kamila Holding AB vinst för perioden 138,3

Finansiella kostnader: Ränta på aktieägarlån från Apolus Holding AB (76,0)
Skatt: skattejusteringar 16,7

Alimak Group AB (publ) vinst för perioden 79,0

Per 31 december 2013, kan de totala tillgångarna för Kamila Holding AB och Alimak Group AB (publ) härledas enligt följande:

(miljoner SEK) Per 31 december 2013

Kamila Holding AB totala tillgångar 2 684,6

Uppskjutna skattefordringar 66,0
Övriga långfristiga fordringar (13,7)
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (4,2)
Likvida medel: kontanter i Alimak Group AB (publ) 1,1

Alimak Group AB (publ) totala tillgångar 2 733,8

Per 31 december 2013, kan det totala egna kapitalet för Kamila Holding AB och Alimak Group AB (publ) härledas enligt följande:

(miljoner SEK) Per 31 december 2013

Kamila Holding AB summa eget kapital 1 181,4

Aktiekapital (0,4)
Övrigt tillskjutet kapital 795,0
Justering av balanserade vinstmedel (1 243,3)
Årets resultat (59,3)

Alimak Group AB (publ) summa eget kapital 673,4

Per 31 december 2013, kan de totala skulderna för Kamila Holding AB och Alimak Group AB (publ) härledas enligt följande:

(miljoner SEK) Per 31 december 2013

Kamila Holding AB summa skulder 1 503,2

Långfristiga lån (13,7)
Lån till koncernbolag1) 575,2
Kortfristig del av upplåning (4,2)

Alimak Group AB (publ) summa skulder 2 060,4

1)  Består av aktieägarlånen från Apolus Holding AB till Bolaget, vilket framgår av Bolagets reviderade koncernredovisning för räkenskapsåren 2014 och 2013, och aktieägarlån från 
Alimak  Group AB (publ) till Kamila Holding AB, vilket framgår av Kamila Holding ABs koncernredovisningar för räkenskapsåren 2013 och 2012. 

För räkenskapsåret 2013, kan de likvida medel vid periodens slut för Kamila Holding AB och Alimak Group AB (publ) härledas enligt följande:

(miljoner SEK) Räkenskapsåret 2013

Kamila Holding AB likvida medel vid årets slut 188,8

Likvida medel i Alimak Group AB 1,1

Alimak Group AB (publ) likvida medel vid periodens slut 189,9
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Nyckeltalsinformation
Kvartal som 

avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Bruttovinstmarginal1) (i %) 40,6 42,7 42,6 43,4 43,4 41,8
Rörelseresultat (EBIT) marginal2) (i %) 15,6 14,8 16,5 17,6 17,6 9,2
Nettoinvesteringar3) 10,0 7,5 59,2 35,4 35,4 1,7
Nettorörelsekapital4) 522,8 370,8 458,0 401,6 401,6 329,3
Operativt kassaflöde5) 10,2 85,8 220,6 209,2 209,2 n.a.
Kassagenerering (i %)6) n.a. n.a. 65,6 66,0 66,0 n.a.
Avkastning på sysselsatt kapital (i %)7) 13,4 n.a. 12,7 12,2 n.a. n.a.
Avkastning på sysselsatt kapital  
exkl. goodwill (i %)7) 46,4 n.a. 45,1 41,8 n.a. n.a.

1) Bruttovinstmarginal definieras som förhållandet mellan bruttovinst och intäkter.
2) Rörelseresultat (EBIT) marginal definieras som förhållandet mellan rörelseresultat (EBIT) och intäkter.
3)  Nettoinvesteringar definieras som summan av nya förvärv av materiella anläggningstillgångar, bestående av byggnader och mark, maskiner och andra tekniska anläggningar, 

 inventarier, verktyg, hyresutrustning, nya förvärv av immateriella anläggningstillgångar, bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten, minus 
 intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar. 

Nettoinvesteringar beräknas enligt följande:
Kvartal som 

avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Nya förvärv:
Materiella tillgångar

Byggnader och mark n.a. n.a. 1,5 2,4 2,4 1,3
Maskiner och andra tekniska 
 anläggningar n.a. n.a. 23,0 19,0 19,0 10,0
Inventarier, verktyg och installationer n.a. n.a. 14,6 4,7 4,7 4,6
Hyresutrustning n.a. n.a. 26,8 12,2 12,2 32,3

Totala investeringar i materiella till-
gångar 9,9* 7,7* 65,9 38,3 38,3 48,2

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för 
 utvecklingsarbeten och liknande arbeten 0,1 0,0 0,8 0,3 0,3 1,8

Totala investeringar 10,0 7,7 66,7 38,6 38,6 50,0

Minus: försäljning av materiella 
 anläggningstillgångar (0,0) (0,2) (7,5) (3,2) (3,2) (48,3)

Nettoinvesteringar 10,0 7,5 59,2 35,4 35,4 1,7

*  Mark och byggnader, fabriker och maskiner, inventarier och verktyg, utrustning för uthyrning rapporteras som investeringar i materiella anläggningstillgångar i Bolagets översiktligt 
granskade men oreviderade koncernredovisning avseende första kvartalet 2015 respektive 2014. 

4)  Nettorörelsekapital definieras som summan av varulager och kundfordringar minus leverantörsskulder och förskottsbetalning från kunder. Nettorörelsekapital beräknas enligt 
 följande:

Kvartal som 
avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Varulager 380,3 286,3 313,0 251,7 251,7 247,4
Kundfordringar 344,5 215,6 337,8 284,4 284,4 243,0
Leverantörsskulder (202,0) (131,1) (160,3) (105,9) (105,9) (136,0)
Förskott från kunder n.a.* n.a.* (32,5) (28,5) (28,5) (25,1)

Nettorörelsekapital 522,8 370,8 458,0 401,6 401,6 329,3

Förändring av nettorörelsekapital (64,8) 30,8 (56,5) (72,3) (72,3) n.a.

* Inkluderas i leverantörsskulder för respektive perioder.
5) Operativt kassaflöde definieras som summan av EBITDA och förändring i nettorörelsekapital minus investeringar. 
 EBITDA definieras som rörelseresultat (EBIT) för perioden före av och nedskrivningar samt amorteringar. 
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Sammanfattning konsoliderad finansiell  information och övrig information 

EBITDA beräknas enligt följande:

Kvartal som 
avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Rörelseresultat (EBIT) 72,0 50,7 287,7 267,3 267,3 137,5
Avskrivningar 13,0 11,8 48,6 49,6 49,6 76,3

EBITDA 85,0 62,5 336,3 316,9 316,9 213,8

Operativt kassaflöde beräknas enligt följande:

Kvartal som 
avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

EBITDA 85,0 62,5 336,3 316,9 316,9 213,8
Förändring av rörelsekapital (64,8) 30,8 (56,5) (72,3) (72,3) n.a.

Minus: nettoinvesteringar (10,0) (7,5) (59,2) (35,4) (35,4) (1,7)

Operativt kassaflöde 10,2 85,8 220,6 209,2 209,2 n.a.

6)  Kassagenerering definieras som förhållandet mellan operativt kassaflöde och EBITDA. Kassagenerering beräknas enligt följande:

Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Operativt kassaflöde 220,6 209,2 209,2 n.a.
EBITDA 336,3 316,9 316,9 213,8

Kassagenerering 65,6 66,0 66,0 n.a.

7)  Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) definieras som förhållandet mellan rörelseresultat (EBIT) och genomsnittligt sysselsatt kapital för de senaste tolv månaderna. Beräkningen 
av ROCE för räkenskapsåret 2014 är baserad på rörelseresultat (EBIT) och genomsnittligt sysselsatt kapital för räkenskapsåren 2014 och 2013, såsom upptagna i Bolagets revide
rade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2014 och 2013. Beräkningen av ROCE för räkenskapsåret 2013 är baserat på rörelseresultat (EBIT) och sysselsatt kapital för räken
skapsåret 2013, såsom upptagna i Bolagets reviderade koncernredovisningar för räken skapsåren 2013 och 2014. För att åstadkomma en ändamålsenlig jämförelse har beräkningen 
av ROCE för första kvartalen 2015 och 2014 baserats på rörelseresultat (EBIT) för de senaste tolv månaderna och ett genomsnittligt sysselsatt kapital för första kvartalen 2015 och 
2014. Sysselsatt kapital definieras som summan av totalt eget kapital, aktieägarlån och nettoskuld. Nettoskuld definieras som summan av kortfristiga och långfristiga räntebärande 
skulder minus likvida medel vid periodens slut. Sysselsatt kapital  beräknas enligt följande:
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Sammanfattning konsoliderad finansiell  information och övrig information 

Kvartal som 
avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

Totalt eget kapital 914,2 685,8 864,2 673,4
Aktieägarlån 941,0 855,4 918,8 835,3
Nettoskuld 576,9 625,2 556,1 682,9

bestående av
Långfristiga räntebärande skulder

Långfristiga lån 705,5 714,4 692,2 699,4

Kortfristiga räntebärande skulder

Kortfristig upplåning 248,0 125,3 227,8 128,7
Checkräkningskredit n.a.* n.a.* 20,8 44,7
Minus: Likvida medel vid årets slut (376,5) (214,4) (384,7) (189,9)

Sysselsatt kapital 2 432,2 2 166,5 2 339,1 2 191,6

* Inkluderad i kortfristig upplåning för respektive perioder

ROCE beräknas enligt följande:

Kvartal som 
avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

Sysselsatt kapital 2 432,2 2 166,5 2 339,1 2 191,6
Minus: Goodwill 1 715,8 1 552,7 1 702,4 1 552,6
Sysselsatt kapital exkl. goodwill 716,4 613,8 636,7 639,0
Rörelseresultat (EBIT) 72,0 50,7 287,7 267,3
Rörelseresultat (EBIT) (LTM) 308,9 n.a. 287,7 267,3
Avkastning på sysselsatt kapital (i %) 13,4 n.a. 12,7* 12,2*
Avkastning på sysselsatt kapital 
exkl. goodwill (i %) 46,4 n.a. 45,1* 41,8*

*  Beräkningen av ROCE för räkenskapsåret 2013 är baserad på rörelseresultat (EBIT) och sysselsatt kapital för räkenskapsåret 2013. För att åstadkomma en ändamålsenlig jämförelse 
skulle beräkningen av ROCE för räkenskapsåret 2014 baserat på rörelseresultat (EBIT) och sysselsatt kapital uppgå till 12,3 % och 45,1 % exkl. goodwill.

Övrig finansiell information
Kvartal som 

avslutades 31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2013
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2013
Kamila

Holding
(ej reviderade)

2012
Kamila

Holding
(ej reviderade)

Orderingång1) 535,8 435,9 1 789,7 1 561,0 1 561,0 1 584,7

1)  Detta mått representerar oreviderad finansiell information. Detta mått presenteras i de översiktligt granskade men oreviderade koncernredovisningarna avseende Bolaget för första 
kvartalen 2015 och 2014. Det presenteras dock inte i Bolagets reviderade koncernredovisning för räkenskapsåren 2014 och 2013 eller i Kamila Holding AB:s reviderade koncernredo
visningar för räkenskapsåren 2013 och 2012.

   Orderingång definieras som det totala värdet av kundordrar under en specifik period. En order definieras som en bekräftad inköpsorder från en kund när ordern är undertecknad av 
kunden. För att innefattas under orderingång ska ordern inte innehålla några väsentliga villkor som gör det möjligt för kunden att annullera ordern när som helst och utan kostnad. 
Vissa ordrar har karaktären av ramavtal där ett totalt uppskattat belopp är överenskommet, men utan att det finns några bindande åtaganden för kunden att köpa för hela det över
enskomna beloppet. I detta fall bokas det totala överenskomna beloppet inte som orderingång, utan i stället bokas värdet som orderingång när kunden avropar.
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Översikt
Alimak Group är en ledande global industrikoncern som 

 konstruerar, utvecklar, tillverkar, distribuerar och underhåller 

vertikala transportlösningar framförallt med kuggstångdrift-

teknik, och även med linhissteknologi. Marknaden för verti-

kala transportlösningar  inbegriper en rad permanenta och till-

fälligt installerade produkter designade för kommersiella-, 

bostads-, industri- och byggtillämpningar, såsom trappor, 

rulltrappor, kranar, byggnadsställningar,  hissar och bygghis-

sar. Kuggstångsdrift och linbaserade hissystem utgör en nisch 

inom marknaden för vertikala transportlösningar som inrik-

tar sig mot hissar och bygghissar för industri- och bygg-

tillämpningar över ett brett spektrum av slutmarknader, 

inklusive bygg, olja och gas, hamnar och skeppsvarv samt 

energi och cement. 

Koncernen har varit en pionjär och branschledare vad avser 

leverans av hissar, bygghissar och arbetsplattformar baserade på 

kuggstångsdrift i över 65 år. Koncernen är aktiv inom premium- 

och mellansegmenten på mogna marknader och tillväxtmark-

nader, med en affärsmodell som fokuserar på skräddarsydda 

och omfattande lösningar för att tillgodose kundernas varie-

rande behov av vertikala transportlösningar inom olika geogra-

fiska områden och branscher. Kärnan inom Koncernens pro-

dukter utgörs av kuggstångsdrivna hissar, bygghissar och 

arbetsplatt formar under varumärkena  Alimak och Hek, såväl 

som linbaserade hissystem under det nyligen förvärvade varu-

märket Heis-Tek. Koncernen anser att dess varumärken åtnju-

ter stark marknadsigenkänning och att dess produkter är kända 

för deras höga säkerhet, kvalitet samt hållbarhet.

Per 31 mars 2015 hade uppskattningsvis en bas om 21 000 

kuggstångsdrivna enheter installerats av Koncernen och var i 

drift inom många olika slutmarknader över hela världen, 

 vilket gör den till den största globalt installerade kuggstångs-

drivna basen. Koncernen tror att denna globalt installerade 

bas visar på en omfattande ingenjörskompetens och referens-

lista avseende tillämpningar i olika regioner och slut-

marknader. Koncernen kompletterar dess diversifierade 

 produktportfölj, som består av enklare till mer avancerade och 

anpassningsbara konfigurationer, med ett omfattande tjänste-

utbud som är skräddarsytt för kundernas specifika behov 

(inklusive eftermarknadstjänster, försäljning av begagnad 

utrustning och uthyrningstjänster). Koncernens verksamhet 

inom eftermarknadstjänster utgör en väsentlig del av dess 

kunderbjudande, och har tidigare genererat goda vinst-

marginaler och stabila intäkter.

Under 2014 genererade Koncernen 38,7 %, 28,7 %, 28,3 % 

respektive 4,2 % av sina intäkter i Europa, Nord- och 

 Syd amerika, Asien-Stillahavsområdet, respektive övriga värl-

den. Koncernen betjänar sin globala kundbas på olika slut-

marknader genom en kombination av direktförsäljning och 

tredjepartsdistributörer. Koncernen anser att den är den enda 

leverantören av både kuggstångsdrivna och linhissbaserade 

vertikala transportlösningar för industri- och byggtillämp-

ningar med ett verkligt globalt försäljnings- och servicenät-

verk. Per 31 mars 2015 hade Koncernen 22 helägda försäljnings- 

och servicekontor i 16 länder, inklusive USA, Sverige, Kina, 

Indien, Australien, Singapore och Brasilien och fler än 55 

tredje partsdistributörer i mer än 40 länder. Koncernen har en 

väl etablerad tillverkningsstruktur på mogna marknader och 

tillväxtmarknader med integrerade produktions-, samt forsk-

nings- och utvecklings anläggningar i Sverige och Kina.

Koncernens verksamhet är organiserad i fyra affärsom-

råden som tillgodoser kunder med skilda slutanvändarbehov:

 ❚ Affärsområdet Industrial Equipment designar, utvecklar, 

tillverkar och distribuerar ett brett utbud av permanent 

installerade hissar för användning inom ett vitt spektrum 

av slutmarknader, inklusive olja och gas, hamnar och 

skeppsvarv, energi och cement. Under 2014 och för kvartalet 

som avslutades den 31 mars 2015 genererade affärsområdet 

Industrial Equipment 31,3 % respektive 21,5 % av Koncer-

nens intäkter och 33,6 % respektive 7,2 % av Koncernens 

rörelse resultat (EBIT). 

Operationell och finansiell översikt

Följande översikt och analys av Koncernens finansiella ställning och verksamhetens resultat baseras på Bolagets 
översiktligt granskade men oreviderade koncernredovisning för kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, Bola-
gets reviderade  koncernredovisningar för räkenskapsåren 2014 och 2013 (som reviderats av Ernst & Young AB) och 
Kamila Holding AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 (som reviderats av Ernst & Young AB) 
och Kamila  Holding AB:s koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 (som reviderats av Deloitte AB). Denna över-
sikt och analys bör läsas tillsammans med ”Presentation av finansiell information” samt ”Sammanfattning 
 konsoliderad finansiell information och övrig information” som återges i Prospektet. Följande översikt ska också 
läsas till sammans med, och är kvalificerad i sin helhet genom hänvisning, de reviderade koncernredovisningar och 
 de översiktligt granskade men oreviderade koncernredovisningarna avseende första kvartalen 2014 och 2015 som 
återges i Prospektet eller som införlivats i  Prospektet genom  hänvisning.

Denna översikt innehåller framåtriktade uttalanden som involverar risker, osäkerheter och antaganden. 
 Faktorer som kan medföra att framtida resultat väsentligen skiljer från de förväntade resultat som framgår av 
framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, de som diskuteras nedan och i andra delar i 
 Prospektet, se ”Riskfaktorer” och ”Viktig information till investerare”.
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Operationell och finansiell översikt

 ❚ Affärsområdet After Sales tillhanda håller under hela utrust-

ningens livscykel en rad olika eftermarknadstjänster såsom 

installation, underhåll, reparation, reservdelar, avtalsbase-

rad service, renovering, tekniska tillämpningar, fjärr-

övervakningssystem och kundutbildning på plats, vilket tar 

tillvara på och på så vis utnyttjar Koncernens installerade 

bas om cirka 21 000 enheter. Under 2014 och kvartalet som 

avslutades den 31 mars 2015, genererade affärsområdet After 

Sales 33,6 % respektive 35,7 % av Koncernens intäkter och 

69,4 % respektive 75,9 % av Koncernens rörelse resultat 

(EBIT). 

 ❚ Affärsområdet Construction Equipment designar, utveck-

lar,  tillverkar och distribuerar ett brett utbud av bygghissar 

och plattformar som installeras för tillfälligt bruk i sam-

band med bygg- och renoveringsprojekt. Under 2014 och 

kvar talet som avslutades den 31 mars 2015 genererade affärs-

området Construction Equipment 19,1 % respektive 27,4 % 

av Koncernens intäkter och (3,5 ) % respektive 13,2 % av 

 Koncernens rörelseresultat (EBIT).

 ❚ Affärsområdet Rental erbjuder uthyrning av Koncernens 

egendesignade, -utvecklade och -tillverkade bygghissar och 

plattformar till kunder på fyra nyckelmarknader: Frank-

rike, Benelux, Tyskland och Australien, samt erbjuder för-

säljning av Koncernens begagnade byggutrustning. Under 

2014 och kvartalet som avslutades den 31 mars 2015 genere-

rade affärsområdet Rental 16,0 % respektive 15,4 % av 

 Koncernens intäkter och 0,5 % respektive 3,7 % av 

 Koncernens rörelse resultat (EBIT).

Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Per 

31  mars 2015 hade Koncernen totalt 1 072 anställda. Under 

2014 och kvartalet som avslutades den 31 mars 2015 uppgick 

Koncernens intäkter till 1 742,5 miljoner kronor respektive 

462,3  miljoner kronor och dess rörelseresultat (EBIT) var 

287,6 miljoner kronor respektive 72,0 miljoner kronor.

Nyckelfaktorer som påverkar Koncernens 
finansiella ställning och resultat
Koncernen anser att ett antal faktorer direkt eller indirekt 

påverkar dess finansiella ställning och resultat. Dessa faktorer 

kan utgöra möjligheter för Koncernen, men de kan också 

utgöra  utmaningar och risker som Koncernen måste hantera 

framgångsrikt för att  kunna fortsätta utveckla sin verksamhet 

och förbättra Koncernens framtida finansiella ställning och 

resultat. Dessa  faktorer inkluderar i synnerhet:

Föränderliga ekonomiska förhållanden och förhållanden 
på kundernas slutmarknader
Efterfrågan på, och försäljningen av, Koncernens industri- och 

byggprodukter såväl som dess eftermarknadstjänster och 

uthyrningstjänster är känsliga för förändringar av de all-

männa ekonomiska förhållandena och förhållandena på slut-

marknaderna där Koncernens produkter i slutändan används. 

Koncernens produkter används över hela världen inom ett 

brett spektrum av slutmarknader såsom bygg, olja och gas, 

hamnar och skeppsvarv samt energi och cement. Fluktuatio-

ner i orderingången för Koncernens industri- och byggpro-

dukter, såväl som uthyrningstjänster samt, i mindre utsträck-

ning, orderingången avseende Koncernens 

eftermarknadstjänster, återspeglar Koncernens kunders inves-

teringsbeslut och utnyttjandegraden av Koncernens utrust-

ning, som i hög utsträckning är beroende av den ekonomiska 

aktiviteten inom olika branscher och de allmänna ekonomiska 

och finansiella förhållandena på de slutmarknader där Kon-

cernens kunder är verksamma. 

Följande tabell visar Koncernens orderingång per affärs-

område: Industrial Equipment, After Sales, Construction 

Equipment och Rental, för respektive period:

Kvartal som 
avslutades 

31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK) 2015 2014 2014 2013 2012

Industrial Equipment 86,7 148,4 465,1 512,7 511,8
After Sales 208,6 131,1 568,9 518,3 473,4
Construction Equipment 160,8 81,1 456,1 253,3 291,1
Rental 79,7 75,3 299,7 276,8 308,4

Orderingång från affärsområdena1) 535,8 435,9 1 789,7 1 561,0 1 584,7

1)  Detta mått visar oreviderad finansiell information. För räkenskapsåren 2014 och 2013 uppgick total orderingång i antal enheter till 1 181 respektive 652.
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Operationell och finansiell översikt

Svaga eller instabila ekonomiska förhållanden på de rele-

vanta slutmarknaderna resulterar typiskt sett i lägre försälj-

ningsvolymer, vilket resulterar i motsvarande förändringar av 

Koncernens kapacitetsutnyttjande. Detta påverkar i sin tur 

Koncernens försäljningskostnader och vinst. Till följd av 

cykliska mönster har Koncernen upplevt och skulle i framti-

den kunna uppleva betydande fluktuationer i efterfrågan på 

dess produkter och därmed fluktuationer i Koncernens försälj-

ning och vinst.

Tidpunkten för när förändrade ekonomiska förhållanden 

påverkar Koncernens verksamhet och resultat varierar mellan 

olika affärsområden. Mer specifikt vad gäller Koncernens 

typiska orderstock, tar det för industriprodukter cirka sex till 

12 månader från det att en order läggs till dess att den levereras 

och intäkten redovisas, och för byggprodukter cirka två till sex 

månader. Affärsområdet After Sales följer upp orderstock av-

seende renoveringsbeställningar och serviceavtal. De flesta 

ordrar avseende delar och service faktureras samma månad 

som ordern mottagits eller följande månader. Orderstocken 

inom affärsområdet Rental varierar avsevärt beroende på pro-

jekt och är typiskt sett  mellan två till sex månader.

Följande tabell visar Koncernens intäkter per affärsom-

råde: Industrial Equipment, After Sales, Construction 

 Equipment och Rental, för respektive period:

Under den globala ekonomiska och finansiella krisen 2008 

och 2009 föll Koncernens försäljning inom affärsområdena 

Construction Equipment och Rental avsevärt på grund av en 

kraftig minskning i efterfrågan på dess produkter och uthyr-

ningstjänster, som ett resultat av krisen. Den ekonomiska och 

finansiella krisens inverkan på affärsområdet Industrial 

Equipment fördröjdes på grund av den typiska industriella 

orderstockstiden och större delen av inverkan syntes först 

under 2009 och 2010. Även om den globala ekonomin åter-

hämtade sig något under 2010 och den första halvan av 2011, 

försvagades de ekonomiska utsikterna under mitten av 2011 

bland annat som ett resultat av turbulens på finansmarkna-

derna och den olösta statsskuldskrisen i Europa. Ekonomin på 

mogna marknader upplevde en stagnerad tillväxt under 2012 

och 2013, följt av blandade ekonomiska resultat under 2014 och 

första kvartalet 2015. Särskilt i Europa fortsätter många länder 

att uppleva ekonomisk stagnation, delvis beroende på stats-

skuldskrisen och åtstramningsåtgärder. Dessutom kvarstår 

varierande ekonomiska bekymmer avseende vissa EU-med-

lemsstaters förmåga, såsom Grekland, och andra länder, att 

leva upp till sina åtaganden vad avser statsskulder.

Kvartal som 
avslutades 

31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak
Group

(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

2011
Apolus

Holding
(reviderade)

2010
Apolus

Holding
(reviderade)

2009
Apolus

Holding
(reviderade)

2008
Apolus

Holding
(reviderade)

Industrial Equipment 99,5 545,3 496,4 447,7 416,2 443,8 625,6 697,3
After Sales 165,2 585,2 493,1 468,11) 411,3 396,5 402,6 365,51)

Construction Equipment 126,6 333,4 242,5 279,3 202,5 243,1 182,3 597,9
Rental 71,0 278,5 285,1 303,21) 277,1 315,5 400,1 428,91)

Totala intäkter1) 462,3 1 742,5 1 517,1 1 498,3 1 307,0 1 398,9 1 610,6 2 089,6

1) Dessa siffror representerar icke reviderad finansiell information.

Försvagningen av de globala ekonomiska utsikterna under 

mitten av 2011 har haft en negativ inverkan på Koncernens 

bygg- och uthyrningsverksamheter. Försämringen av den glo-

bala ekonomiska situationen hade en bromsande inverkan på 

byggslutmarknaderna, vilket ledde till lägre utnyttjandegrad 

av byggutrustning och resulterade i en nedgång i efterfrågan 

på Koncernens byggutrustnings produkter. Eftersom Koncer-

nens uthyrningsverksamhet fokuserar på uthyrning av bygg-

produkter påverkades även affärsområdet Rental negativt. 

Mellan 2012 och 2014 ökade däremot intäkterna från 

affärsområdet After Sales. De relativt stabila intäkterna från 

Koncernens After Sales kunde delvis väga upp för cyklikalite-

ten på byggslutmarknaderna under de senaste åren. Mellan 

2012 och 2014 ökade intäkterna från affärsområdet Industrial 

Equipment huvudsakligen beroende på ökad efterfrågan på 

industriella nyckelslutmarknader, såsom olja och gas, hamnar 

och energi. Försäljningen av Koncernens nya industriutrust-

ning för slutmarknader för olja och gas, hamnar och skepps-

varv, energi och andra industriella slutmarknader, stod för 13 %, 

5 %, 5 % respektive 8 % av Koncernens totala intäkter under 2014. 

Under 2014 uppgick Koncernens totala produkt- och 

service intäkter från slutmarknaderna för olja och gas till 21 % 

av Koncernens totala intäkter, varav försäljning av ny industri-

utrustning för olja och gas utgjorde 13 % av Koncernens totala 

intäkter. Slutmarknaderna för olja och gas har påverkats av 

betydande nedgångar i oljepriser som inleddes under andra 

halvan av 2014. Denna volatilitet på slutmarknaderna för olja 

och gas bidrog till minskningen av Koncernens orderingång 

för affärsområdet Industrial Equipment, vilken under 2014 

uppgick till 465,1 miljoner kronor jämfört med 512,7 miljoner 

kronor under 2013. Marginalerna för industriell utrustning 

som säljs till slutmarknaderna för olja och gas av viker inte 

nämnvärt från Koncernens genomsnittliga  marginaler inom 

affärsområdet Industrial Equipment. 
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Under första kvartalet 2015 förblev marknadsförhållan-

dena relativt stabila. De industriella marknaderna påverkades 

av lägre oljepriser, vilket resulterade i vissa projektförseningar 

och Koncernen noterade en trend av ökad konkurrens, särskilt 

i Nordamerika. Trots den allmänna nedgången på olje- och 

gasmarknaden, var emellertid vissa projekt fortsatt tillgäng-

liga. Under första kvartalet 2015, fick Koncernen en stor order 

för ett olje- och gasprojekt. Vidare har geografiska och indu-

striella marknader som gynnas av lägre oljepriser visat viss 

ökad offertaktivitet. Efterfrågan på byggmarknaden fortsatte 

att öka på vissa mogna marknader, inklusive Nordamerika. 

Efterfrågan på den kinesiska byggmarknaden har varit låg 

under första kvartalet 2015, delvis på grund av en ett sent kine-

siskt nyår men också på grund av en långsam utveckling på 

byggmarknaden. Däremot fortsatte marknaderna i Sydost-

asien, Indien och Sydamerika att växa i god takt. Vad gäller de 

viktigaste marknaderna för Koncernens affärsområde Rental, 

var det fortsatt långsamt i Frankrike medan marknadsaktivi-

teten i Benelux, Tyskland och Australien har ökat. Inom affärs-

området After Sales var det fortsatt hög global aktivitet medan 

den amerikanska marknaden uppvisade lägre aktivitet av-

seende renovering.

För ytterligare detaljer avseende inverkan från förändrade 

 ekonomiska omständigheter och förhållanden på Koncernens 

kunders slutmarknader har på Koncernens resultat, se ”Risk-

faktorer – Risker relaterade till Koncernens verksamhet – Koncer-

nens verksamhet är föremål för risker förknippade med svaga eller 

instabila  globala ekonomiska och finansiella marknadsförhållan-

den och den cykliska karaktären inom vissa av Koncernens slut-

marknader” och ”Marknadsöversikt”. 

Strategiska initiativ
För att bidra till sitt mål att nå lönsam tillväxt har Koncernen 

 strävat efter att utveckla intäktsströmmar genom produkt-, 

 service- och försäljningsutveckling, samtidigt som man foku-

serat på åtgärder för att sänka kostnader och förbättra lönsam-

heten.

Nya produkter
Koncernens intäkter beror på hur attraktiv dess produktport-

följ är. Under perioden som är föremål för granskning har 

Koncernen utvecklat nya produkter i syfte att öka kundernas 

efterfrågan och Koncernens intäkter. I synnerhet under 2013 

började Koncernen utöka sitt produktutbud genom att 

utveckla kostnadsmässigt konkurrenskraftiga bygghissar 

 särskilt anpassade för mellan segmentet på tillväxtmarknader. 

Utvecklingsarbetet i samband med plattformen för mellan-

segmentsprodukter ökade Koncernens försäljnings-, adminis-

trations- och utvecklingsutgifter under 2013 och 2014.

Som en del av detta produktutvecklingsinitiativ lanserade 

 Koncernen under första kvartalet 2014 sina första två nya bygg-

hissar skräddarsydda för den kinesiska marknaden, vilket 

under andra kvartalet 2014 följdes av lanseringen av varianter 

av mellansegmentsbygghissar för andra tillväxtmarknader. 

Introduktion av nya mellansegmentsbygghissar för tillväxt-

marknader bidrog till ökade intäkter inom Koncernens affärs-

område Construction Equipment, vilka ökade till 333,4 miljo-

ner kronor under 2014, från 242,5 miljoner kronor under 2013. 

Koncernen lanserade också sina  mellansegmentsbygghissar 

riktade till mer mogna marknader i Skandinavien under 

december 2014, och under det första kvartalet 2015 på andra 

europeiska marknader. Under första kvartalet 2015, ökade 

orderingången för Koncernens affärsområde Construction 

Equipment med 79,7 miljoner kronor och intäkterna ökade 

med 78,1 miljoner kronor, eller 98,3 % respektive 161,0 %, till 

160,8 miljoner kronor respektive 126,6 miljoner kronor under 

första kvartalet 2015 från 81,1 miljoner kronor respektive 

48,5 miljoner kronor under första kvartalet 2014. Tillväxten 

berodde delvis på ökad efterfrågan i mellansegmentsproduk-

ter. Under året 2014 har Koncernens initiativ avseende mellan-

segmentsbygghissar också bidragit till att Koncernens order-

ingång på affärsområdet Construction Equipment ökade till 

456,1 miljoner kronor under 2014 jämfört med 253,3 miljoner 

kronor under 2013.

Intäkter från affärsområdet Construction Equipment 

ökade huvudsakligen tack vare tidig återhämtning på vissa 

mogna marknader, så som Australien och USA, samt lanse-

ringen av produkter för mellansegmentet. Justerat för valuta-

effekter, var tillväxten 122 %. 

Koncernen fortsätter att vidare utveckla och designa nya 

 produkter samt att designa om sina existerande produkter för 

att driva efterfrågan och intäkter. Koncernens övriga strate-

giska initiativ för produktutveckling omfattar utveckling av 

en serie prismässigt konkurrenskraftiga plattformar inriktade 

på den globala marknaden.

Förbättrat kostnadsläge för produktion och 
ökad  produktivitet
Avseende kostnadsreduktioner har Koncernen implementerat 

ett antal omstrukturerings- och effektiviseringsinitiativ för att 

maximera synergier inom Koncernen genom att kombinera 

Koncernens expertis inom produkter och design med en 

mycket konkurrenskraftig kostnadsbas. Huvudsakligt fokus 

för dessa åtgärder har varit att reducera Koncernens fasta kost-

nadsbas, öka verksamhetens effektivitet och optimera Koncer-

nens tillverknings struktur.

Koncernen har mellan 2010 och 2012, som en del av initiati-

vet för rationalisering av tillverkningen, konsoliderat sin till-

verkning genom att stänga sina tillverkningsanläggningar i 

USA och Nederländerna och integrera produkttillverkningen i 

Koncernens anläggningar i Skellefteå i Sverige och i Changshu 

i Kina. Under den  granskade perioden fortsatte initiativet för 

rationalisering av tillverkningen att påverka Koncernens verk-

samhet. Koncernens förlust från försäljningen av dess tillverk-

ningsanläggning i USA uppgick under 2012 till 3,3 miljoner 

kronor, vilket bidrog till att kostnadsposten för kostnader av 

engångskaraktär uppgick till 110,7 miljoner kronor för räken-

skapsåret 2012, och därmed ökade Koncernens administra-

tionskostnader för det året. Koncernens administrationskost-

nader för räkenskapsåret 2014 ökade dessutom till 

184,3 miljoner kronor från 152,0 miljoner kronor under 2013, 

delvis på grund av kostnaderna av engångskaraktär som 

 Koncernen ådragit sig som ett resultat av omstrukturerings-

kostnaderna för Koncernens försäljnings- och uthyrnings-
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verksamhet i Benelux-regionen, som under 2014 uppgick till 

12,6 miljoner kronor. Genom detta initiativ har Koncernen för-

ändrat sitt tillvägagångssätt från geografiskt fokuserad till-

verkning till en produktionsbaserad tillverkning. Detta inne-

bär att vissa specialiserade produkter primärt tillverkas i 

Skellefteå, Sverige, medan vissa andra produkter tillverkas i 

Changshu, Kina. 

Koncernens första tillverkningsanläggning i Kina anlades 

under 2006 men före 2013 bestod Koncernens verksamhet i 

Kina huvudsakligen av montering av komponenter som 

anskaffats från tredje parter, snarare än faktisk produktion av 

enheter. Under perioden mellan 2012 och det tredje kvartalet 

2014 gjorde Koncernen ett antal investeringar i dess första till-

verkningsanläggning i Kina, vilka primärt fokuserade på att 

öka kapaciteten för att själv kunna utföra en del av kompo-

nenttillverkningen. Koncernens kapacitetsinvesteringar av-

seende den första anläggningen i Kina har delvis bidragit till 

ökningen i Koncernens investeringskostnader avseende 

maskiner och andra tekniska anläggningar som uppgick till 

19,0 miljoner kronor under 2013, jämfört med 10,0 miljoner 

kronor under 2012. Dessutom utökade Koncernen under 

tredje kvartalet 2014 sin tillverkningskapacitet i Kina genom 

att anlägga en andra närliggande tillverkningsanläggning i 

Changshu. Koncernens investeringar i kapacitet avseende dess 

andra tillverkningsanläggning i Kina har delvis bidragit till 

ökningen av Koncernens investeringskostnader  avseende 

maskiner och andra tekniska anläggningar som uppgick till 

23,0 miljoner kronor under 2014, jämfört med 19,0 miljoner 

kronor under 2013. 

Koncernens nya skalbara och vertikalt integrerade tillverk-

ningsverksamhet i Kina är utformad för att dra nytta av både 

de lägre produktionskostnaderna i Kina och de underliggande 

marknadsmöjligheterna i Kina och andra slutmarknader. I 

linje med sina strategiska initiativ fortsätter Koncernen sina 

pågående investeringar i sina tillverkningsanläggningar för 

att öka kapaciteten och produktiviteten. Under första kvar-

talen 2015 och 2014 uppgick Koncernens investeringar till 

9,8 miljoner kronor respektive 7,5 miljoner kronor. Koncernen 

fortsätter att inrikta sina investeringar på ökad tillverknings-

kapacitet för dess produktionsanläggningar i Kina. Koncer-

nens huvudsakliga finansiering har bestått av dess nettokassa 

som genererats av dess verksamhet, aktieägarlån och kort- och 

långfristiga banklån huvudsakligen under den Tidigare 

Seniora  Lånefaciliteten. Under 2015 avser Koncernen att 

inrikta sina investeringar på att utöka automatiseringsgraden 

i Kina, och under 2016 avser Koncernen att inrikta sina investe-

ringar på forskning och utveckling samt att expandera Kon-

cernens tillverkningskapacitet i Kina.

Utökade försäljningsaktiviteter
För att ta tillvara på marknadsmöjligheter började Koncernen 

under 2013 också stärka sina globala marknadspositioner och 

expanderade sin verksamhet och distributörnätverkets räck-

vidd, särskilt på tillväxtmarknader såsom Kina, Indien och 

Sydamerika. I linje med denna strategi började Koncernen 

2013 expandera sin egen säljstyrka och distributionsnätverk, 

med särskilt fokus på tillväxtmarknader. Koncernens distribu-

törsförsäljning utgör en kritisk faktor för dess globala räck-

vidd och strategiska regionala tillväxt inom alla affärsom-

råden, särskilt avseende After Sales och Construction 

Equipment. Koncernen ökade antalet  distributörer från 30 per 

31 december 2013 till 56 per 31 december 2014. Koncernens 

expansion av dess försäljnings- och service personal och den 

därmed ökande serviceverksamheten, var en av drivkrafterna 

bakom den stabila tillväxten av intäkter inom affärsområdet 

After Sales, som ökade till 585,2 miljoner kronor under 2014 

jämfört med 493,1 miljoner kronor under 2013 och 468,1 miljo-

ner kronor under 2012. Koncernens expansion av säljstyrkan 

har också bidragit till ökningen av  Koncernens försäljnings-

kostnader till 235,1 miljoner kronor under 2014, från 199,4 mil-

joner kronor under 2013 och 195,9 miljoner kronor under 2012. 

För att ytterligare öka sina intäkter och marknadstillväxt, 

avser Koncernen att fortsätta investera i och öka sin egen sälj-

styrka samt antalet distributörer, särskilt antalet distributörer 

per region, delvis genom att fokusera på att skapa ett effektivt 

nätverk av distributörer i Kinas viktigaste provinser.

Tillväxt hos Koncernens verksamhet inom After Sales
En av de nyckelfaktorer som påverkat och förväntas påverka 

 Koncernens framtida resultat är dess förmåga att öka storleken 

och värdet av affärsområdet After Sales, då det har attraktiva 

marginaler. Tidigare har intäkterna från Koncernens affärs-

område After Sales uppvisat motståndskraft mot cykliska för-

ändringar på marknaden, och ökat från 365,5 miljoner kronor 

under 2008 till 402,6 miljoner kronor under 2009, 396,5 miljo-

ner kronor under 2010, 411,3 miljoner kronor under 2011, 468,1 

miljoner kronor under 2012, 493,1 miljoner kronor under 2013 

och 585,2 miljoner kronor under 2014.

Tillväxten inom After Sales har till stor del tillskrivits den 

effektiva implementeringen av initiativ från  ledningen, inklu-

sive en expansion av erbjudanden inom eftermarknadstjänster 

för industriutrustning och byggutrustning, såväl som fokus 

på renoveringar och möjligheter till uppgradering. Under 

2014 stöddes tillväxten av intäkter från Koncernens After Sales 

genom tillskottet av linhissteknologi i  Koncernens service-

portfölj genom förvärvet av Heis-Tek under juni 2014. Efter-

som Koncernens affärsområde After Sales spelar en viktig roll 

för tillväxten av  Koncernens rörelse resultat (EBIT) och är en 

bidragande faktor till stabiliteten hos Koncernens löpande 

intäktsströmmar, har  Koncernen för avsikt att vidare utveckla 

sin verksamhet inom After Sales, i synnerhet genom att dra 

nytta av den existerande installerade basen, öka Koncernens 

försäljningsstyrka och antalet distributörer och expandera 

sina renoveringstjänster samt tjänsteerbjudanden inom både 

kuggstångsdrift och linhissteknologi.

Förvärv
Under juni 2014 förvärvade Koncernen Heis-Tek, ett speciali-

serat linhissföretag fokuserat på att leverera och betjäna off-

shoretillämpningar för olja och gas i Nordsjön. Koncernen 

anser att detta förvärv ger Koncernen korssynergier för försälj-

ningen av teknologi för kuggstångsdrift och linbaserade his-

system för offshoretillämpningar globalt,  tillsammans med en 

expansion av Koncernens norska offshoremarknad. Koncer-
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nen har för avsikt att öka intäkter från affärs områdena Indu-

strial Equipment och After Sales genom att dra fördel av till-

växtmöjligheter inom försäljning, underhåll och renovering, 

genom att kombinera Koncernens totala erfarenhet och tek-

niska styrka med Heis-Teks kunskap och expertis inom mark-

naden för linhissteknologi. Heis-Tek är konsoliderad i Koncer-

nens räkenskaper sen 1 juli 2014. Förvärvet av Heis-Tek stod för 

3,8 procentenheter av Koncernens totala intäktsökning om 

14,9 % under räkenskapsåret 2014 jämfört med räkenskapsåret 

2013. I samband med förvärvet av Heis-Tek och konsolide-

ringen av Heis-Tek i Koncernens räkenskaper ådrog sig 

 Koncernen under räkenskapsåret 2014 kostnader av 

engångskaraktär om 4,7 miljoner kronor. Detta bidrog till den 

generella ökningen av Koncernens administrationskostnader, 

vilka under räkenskapsåret 2014 ökade med 32,3 miljoner, eller 

21,3 %, till 184,3 miljoner kronor, från 152,0 miljoner kronor för 

räkenskapsåret 2013.

Produkt- och tjänstemix
Marginalen på Koncernens produkter varierar över dess affärs-

områden och produktlinjer. Under perioden som är föremål för 

granskning uppnådde Koncernen den högsta marginalen inom 

affärsområdet After Sales följt av affärsområdena Industrial 

Equipment, Rental och Construction Equipment. Förändringar 

i Koncernens produktmix har tidigare påverkat, och förväntas 

fortsatt påverka,  utvecklingen av Koncernens intäkter och mar-

ginaler. Koncernens förmåga att erbjuda nya produkter, ändra 

design på produkter och förbättra sina existerande produkter 

och tjänster varit, och förväntas  fortsatt vara, en viktig drivkraft 

för dess intäkter och vinst. 

Utöver de marginaler Koncernen har i förhållande till pro-

dukter och tjänster, är mängden produkter och tjänster som 

säljs av Koncernen  också en viktig drivkraft för Koncernens 

vinst.

Som en del i sina strategiska initiativ för 2013 ökade Kon-

cernen sitt fokus på produkter för mellansegmentet. Trots 

något lägre marginaler möjliggör produkterna inom mellan-

segmentet för Koncernen att inrikta sig på ett mellansegment 

med höga volymer – särskilt på  tillväxtmarknader – vilket 

ökar  Koncernens försäljningsvolym och således förstärker dess 

sammantagna vinst.

Under perioden mellan 2014 och 2012, ökade Koncernens 

intäkter från affärsområdena After Sales och Construction 

Equipment, vilket bidrog till ökningen av Koncernens rörelse-

resultat (EBIT). Framförallt ökade intäkterna från Koncernens 

affärsområde med högst mariginal, After Sales, från 468,1 mil-

joner kronor under 2012, till 493,1 miljoner kronor under 2013 

och 585,2 miljoner kronor under 2014, vilket bidrog till 

 Bolagets rörelseresultat (EBIT) ökade från 137,5 miljoner 

 kronor till 267,3 miljoner kronor under 2013 och 287,7 miljo-

ner kronor under 2014. Under 2014 och första kvartalet år 2015, 

ökade även Koncernens intäkter från affärsområdet Construc-

tion Equipment från 242,5 miljoner kronor år 2013 till 333,4 

miljoner kronor år 2014 och från 48,5 miljoner kronor under 

det första kvartalet år 2014 till 126,6 miljoner kronor under det 

första kvartalet 2015.

Pris på produktionskomponenter
Koncernens viktigaste produktionskomponenter är stålbase-

rade delar,  drivenheter, elektronik och kablar. Förändringen i 

priserna på sådana komponenter, som Koncernen eventuellt 

inte kan lägga över på sina kunder och leverantörer, påverkar 

Koncernens kostnader för sålda produkter och Koncernens 

 marginaler. Koncernen är särskilt beroende av priset på stål-

baserade komponenter, vilka krävs i olika former och utföran-

den, bland annat för konstruktion av master, plattor och plåtar. 

Priset på det råmaterial som krävs för tillverkningen av 

delar och komponenter, såsom stålpriser, skulle kunna ha en 

avsevärd inverkan på respektive komponents pris. Stålindu-

strin är cyklisk till sin natur och stålpriser kan komma att stiga 

i framtiden. Koncernens kostnader för produktionskompo-

nenter varierar också  beroende på graden av kapacitetsutnytt-

jande av Koncernens leverantörer samt vilka kvantiteter som 

leverantörerna efterfrågar samt produktteknik och produkt-

specifikationer. Ett resultat av detta är att Koncernens kompo-

nentkostnader kan variera avsevärt på kort sikt och öka för det 

fall utbudsbrist uppstår. Koncernen upprätt håller en outsour-

cingstrategi för komponenter enligt  vilken den  tillverkar ett 

antal komponenter internt, framförallt sådana komponenter 

vilka utgör en kritisk del av utrustningen, och outsourcar van-

liga delar. Koncernen har dessutom för avsikt att minimera 

varje eventuell påverkan huvudsakligen genom översyn av 

pris och anpassningar med leverantörer och kunder. Koncer-

nens generellt låga leverantörs koncentration möjliggör för 

Koncernen att göra kostnadseffektiva inköp.

Goodwill
Koncernens immateriella tillgångar består framförallt av 

goodwill. För kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, och 

för räkenskapsåren 2014, 2013 respektive 2012 uppgick Koncer-

nens goodwill till 1 715,8 miljoner kronor, 1 702,4 miljoner 

 kronor, 1 552,6 miljoner kronor respektive 1 560,1 miljoner 

kronor. Ökningen i goodwill under 2014 var primärt relaterad 

till förvärvet av Heis-Tek och valutafluktuationer. Goodwill 

prövas minst en gång per år för att identifiera eventuella nöd-

vändiga nedskrivningsbehov. För det fall att framtida pröv-

ningar av nedskrivningsbehov av värdet på  goodwill skulle 

leda till nedskrivning, kan det påverka Koncernens  resultat 

negativt.

Valutafluktuationer 
Som ett resultat av Koncernens globala verksamhet är dess 

resultat och dess finansiella ställning exponerad för föränd-

ringar i valutakurser. Koncernens valutaexponering delas in i 

transaktionsexponering (exponering för utländska valutor 

relaterade till kontrakts baserade kassaflöden och poster i 

balansräkningen där valutakursförändringar påverkar resul-

tat och kassaflöden) och omräkningsexponering (eget kapital, 

intäkter och kostnader i utländska dotterbolag). 

En stor del av Koncernens försäljningsverksamhet är loka-

liserad utanför Sverige. De utländska valutor som har störst 

påverkan på Koncernens resultat och nettotillgångar är EUR, 

USD, AUD, CNY och GBP. Koncernens valutaexponering upp-
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står vid intern finansiering, vid omräkning av utländska ford-

ringar och skulder samt vid omräkning av utländska dotter-

bolags resultat- och balansräkningar till Koncernens 

redovisningsvaluta (svenska  kronor). Under den granskade 

 perioden har negativa valutaomräkningseffekter neutraliserat 

Koncernens totala intäktsökning med 3,2 % till 1,3 % under 

räkenskapsåret 2013, medan de positiva valutaomräknings-

effekterna svarade för 3,8 procentenheter av Koncernens totala 

intäktsökning om 14,9 % för 2014. 

Koncernen har en finans- och hedgingspolicy på plats som 

 syftar till att konsolidera Koncernens hedgingpositioner på 

tillverkningsanläggningsnivå. I enlighet med denna policy 

erbjuder Koncernens tillverkningsanläggningar i Sverige och 

Kina, Koncernens egna säljbolag att köpa varor från tillverka-

ren i respektive försäljningsbolags lokala valuta för senare för-

säljning på den lokala marknaden i den lokala valutan. I sin 

tur ingår Koncernens tillverkningsanläggningar möjliga hed-

gingsarrangemang bestående av valutaterminer för att minska 

Koncernens transaktionsexponering och för att säkerställa att 

Koncernen inte blir alltför exponerad mot kortsiktiga valuta-

fluktuationer. Även om Koncernen säkrar sin operativa valuta-

kursexponering genom valutaterminskontrakt, kan valuta-

kurseffekter leda till en minskning eller en mindre tydlig 

ökning i rapporterad försäljning och andra nyckel siffror för 

Koncernen. Se ”Riskfaktorer – Koncernen är exponerad för valuta-

kursfluktuationer”.

Räntekostnader
Koncernen är delvis finansierad av externa lån och därmed 

påverkas verksamhetens resultat och kassaflöde av förändrade 

ränte satser. Per 31 december 2014 var den genomsnittliga rän-

tesatsen för Koncernens externa räntebärande lån 3,6 %, jäm-

fört med 4,8 % per 31 december 2013. Medan majoriteten av 

Koncernens banklån med rörlig ränta var denominerade i kro-

nor, är en del banklån med  rörlig ränta denominerade i EUR, 

USD och CNY. Samtidigt med Erbjudandet kommer Koncer-

nen och Svenska Handelsbanken AB (publ) ingå en senior 

revolverande lånefacilitet (eng. senior revolving credit  facility), 

 avseende flera valutor. om 1 250 miljoner kronor, och använda 

belopp som lånats i enlighet med sådant avtal för att återbetala 

belopp som var ute stående enligt den Tidigare  Seniora 

 Lånefaciliteten. Den Seniora Låne faciliteten löper med en rör-

lig ränta. För ytterligare information se ”Operationell och finan-

siell översikt – Skuldsättning”.

Skatteutgifter 
Koncernen betalar företagsskatt i varje land den har verksam-

het i. Detta innebär att Koncernens resultat och kassaflöde är 

beroende av lokala skattesatser och förändringar i dessa skatte-

satser samt resultatet av verksamheten i varje enskilt land. En 

omfördelning av verksamhetens resultat mellan länderna, 

oavsett ett oförändrat totalresultat för Koncernen, kan inne-

bära ökade eller minskade skattekostnader som påverkar Kon-

cernens vinst. Under 2014 var Koncernens effektiva skattesats 

49,3 %, jämfört med 33,6 % under 2013 och 45,7 % under 2012. 

Efter fullföljandet av Erbjudandet förväntar sig Koncernen att 

kunna fortsätta att utnyttja sina underskottsavdrag. 

Säsongseffekter
Koncernens verksamhet är utsatt för säsongseffekter. Typiskt 

sett upplever Koncernen en minskning av intäkter under för-

sta och tredje kvartalet av året då aktiviteten hos Koncernens 

primära produktionsanläggning i Sverige är lägre under 

semesterperioden och Koncernens europeiska verksamheter 

delvis stängs under juli och augusti. Historiskt har Koncer-

nens intäkter varit högre under november och december, 

 vilket  följer av köparnas efterfrågan att man försöker färdig-

ställa ordrar före årsslutet. Koncernens resultat på kvartals-

basis kan också variera beroende på kompletteringar och 

 leveranser av stora projekt.

Följande tabell visar Koncernens kvartalsrapporter upp-

delat på orderingång, intäkter och rörelseresultat (EBIT): 

Kvartal som 
avslutades 

31 mars 2015 Räkenskapsår 2014 Räkenskapsår 2013

(miljoner SEK)
(oreviderad) Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Orderingång1) 535,8 446,8 417,6 489,4 435,9 400,6 357,5 406,3 396,7
Intäkter 462,3 518,0 427,1 454,1 343,3 428,2 340,0 376,2 372,8
Rörelseresultat (EBIT) 72,0 88,5 67,5 84,0 50,7 81,7 55,2 62,8 67,6

1)  Detta mått visar oreviderad finansiell information.
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Förklaringar till nyckelposter 
i resultaträkningen
Intäkter
Koncernens intäkter har sitt ursprung i dess försäljning av 

 industri- och byggprodukter samt dess utbud av eftermark-

nadstjänster och uthyrningstjänster. Uthyrningstjänsterna 

omfattar både uthyrning av Koncernens egentillverkade pro-

dukter, samt uthyrning av dess begagnade byggprodukter. 

Från och med 2014 redovisar Koncernen 100 % av en försälj-

ning vid leverans, eftersom hela risken och förtjänsten för 

 leverans går över till kunden vid leverans. Historiskt redovi-

sade Koncernen endast 90 % av många industrikontrakt vid 

leverans, och avvaktade med att redovisa resterande 10 % till 

dess att kunden formellt  godkänt installationen. Ändringen 

har inte haft betydande inverkan på Koncernens intäkter och 

har inte tillämpats retroaktivt och  jämförelsesiffrorna för 

räkenskapsåret 2013 för Bolaget och för räkenskapsåret 2013 

och 2012 för Kamila Holding AB har inte  räknats om.

Under 2014 klassificerade Koncernen de försäljnings-

provisioner som betalats till distributörer som försäljnings-

kostnader. Under 2013 redovisade Koncernen distributörernas 

försäljningsprovision genom att nettojustera den mot 

 intäkten.

Kostnader för sålda varor
Kostnader för sålda varor består av kostnader hänförliga till 

 Koncernens produktions- och servicefunktioner. Produktions-

kostnader inkluderar kostnader för material som används vid 

tillverkning av maskiner eller komponentdelar (inklusive stål-

baserade delar, koppardelar, kablar, gummi och oljor), arbets-

kostnader, kostnader för produktionsanläggningar och kvali-

tetsinspektioner. Koncernens servicekostnader inkluderar 

kostnader för servicetekniker och servicebilar.

Försäljningskostnader
Försäljningskostnader omfattar alla kostnader relaterade till 

 Koncernens säljfunktion, såsom personalkostnader, informa-

tionssystem och -teknologi, konsultkostnader, provisioner, 

marknadsföring samt andra externa kostnader och omkost-

nader.

Under 2014 klassificerade Koncernen den försäljnings-

provision som betalas till distributörer som försäljningskost-

nader. Under 2013 bokförde Koncernen distributörernas 

försäljnings provision genom att nettojustera den mot intäk-

ten. Omklassificeringen trädde i kraft per räkenskapsåret 2014 

och bidrog med 6,8 % till den totala ökningen av försäljnings-

kostnaderna för perioden. Förändringarna har inte tillämpats 

retroaktivt och de jämförbara siffrorna för räkenskapsåren 

2013 och 2012 har inte räknats om.

Administrationskostnader
Administrationskostnader omfattar alla kostnader relaterade 

till Koncernens allmänna administrativa funktion, såsom 

administra tiva personalkostnader, informationssystem och – 

teknologi,  konsulter, andra externa kostnader och omkostna-

der, inklusive kostnader för ledningsgrupper på lokal- och 

koncernnivå, kostnader för  revision och juridiska tjänster.

Utvecklingskostnader
Utvecklingskostnader består primärt av kostnader för forsk-

ning och utveckling (”FoU”) relaterade till utveckling av nya 

produkter, produktuppdateringar, vissa specifika projek-

tordrar och underhåll av den existerande produktportföljen 

(såsom förändringar i leveransen av delar). Dessa kostnader 

består av personalkostnader, informationssystem och – tekno-

logi, konsulter, andra externa kostnader och omkostnader, 

inklusive justeringar för att återspegla balansering av utveck-

lingskostnader under året. 

I de fall då arbete kan hänföras direkt till en order, omför-

delar Koncernledningen kostnaderna till kostnaden för sålda 

varor för den särskilda ordern. Under räkenskapsåret 2012 

kapitaliserades utvecklingskostnader direkt hänförbara till 

utvecklingen av nya produkter, vilka uppfyllde krav på  teknisk 

genomförbarhet och andra krav för kapitalisering, som imma-

teriella tillgångar och skrevs av över nyttjandeperioden, vilken 

bedömdes vara fem år i enlighet med den linjära metoden. 

Från och med räkenskapsåret 2013 har Koncernen inte balanse-

rat sina utvecklingskostnader. För närvarande kostnadsförs 

utvecklings- och forskningskostnader.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultat (EBIT) mäter Koncernens intjäningsförmåga 

från den löpande verksamheten och motsvarar intäkter före 

finansiellt resultat och skatter.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av räntekostnader 

och kostnader relaterade till Koncernens skulder, vinster och 

förluster på grund av valutakurser relaterade till Koncernens 

skulder och diverse andra finansiella kostnader och intäkter.

Skatt
Skatt består av aktuell inkomstskatt och uppskjuten inkomst-

skatt. Aktuell inkomstskatt är den skatt som måste betalas 

eller mottagas innevarande år och inkluderar justeringar 

 hänförliga till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden 

och utgår från tillfälliga skillnader mellan redovisade och 

skatte mässiga värden av tillgångar och skulder. Bedömningen 

av uppskjuten skatt baseras på hur det redovisade värdet av 

tillgångar och skulder förväntas realiseras eller justeras. 

 Uppskjuten skatt beräknas genom tillämpning av de skatte-

bestämmelser och skattesatser som fastställts, eller i praktiken 

har fastställts, per balansräkningens datum.
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Verksamhetens resultat
Kvartalet som avslutades den 31 mars 2015 jämfört med 
kvartalet som avslutades den 31 mars 2014
Följande tabell presenterar Koncernens konsoliderade resultat-

räkning för varje presenterad period baserat på de översiktligt 

granskade men  oreviderade koncernredovisningarna för Bola-

get för det kvartal som avslutades den 31 mars 2015:

Kvartal som 
avslutades den 31 mars Förändring i %

(miljoner SEK)

2015
Alimak Group

(ej reviderade)

2014
Alimak Group

(ej reviderade)
2015/2014

Alimak Group

Intäkter 462,3 343,3 34,7
Kostnader för sålda varor (274,6) (196,8) 39,5

Bruttoresultat 187,7 146,5 28,1

Försäljningskostnader (60,9) (51,3) 18,7
Administrationskostnader (45,6) (35,3) 29,2
Utvecklingskostnader (9,2) (9,2) 0,0

Rörelseresultat (EBIT) 72,0 50,7 42,0

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 8,4 7,1 18,3
Finansiella kostnader (73,0) (42,1) 73,4

Resultat före skatt 7,4 15,7 (52,9)

Skatt (2,7) (7,9) (65,8)

Årets resultat 4,7 7,8 (39,7)

Intäkter
Intäkterna ökade med 119,0 miljoner kronor, eller 34,7 % till 

462,3 miljoner kronor under kvartalet som avslutades den 31 

mars 2015, från 343,3 miljoner kronor för kvartalet som avslu-

tades den 31 mars 2014. Denna ökning berodde främst på 

ökade intäkter inom affärsområdena Construction Equip-

ment, After Sales och Rental. Justerat till att exkludera valuta-

effekter var tillväxten för försäljningsintäkterna 19 % tillsam-

mans med den förvärvade verksamheten från Heis-Tek som 

bidrog med en ökning på 7 procentenheter.

Orderingången ökade med 99,9 miljoner kronor, eller 

22,9 %, till 535,8 miljoner kronor under första kvartalet 2015 

från 435,9 miljoner kronor under första kvartalet 2014. 

 Exklusive valutaeffekter ökade orderingången med 6 % under 

perioden, ökningen var hänförlig till förvärvet av Heis-Tek 

förvärvet. 

Intäkter per affärsområde: Följande tabell redovisar Koncer-

nens konsoliderade intäkter per affärsområde: Industrial 

Equipment, After Sales, Construction Equipment och Rental, 

för varje presenterad period, baserat på de översiktligt 

 granskade men  oreviderade koncernredovisningarna för 

 Bolaget för det kvartal som avslutades den 31 mars 2015:

Kvartal som 
avslutades 

den 31 mars 2015
Andel av totala 

intäkter i %

Kvartal som 
avslutades 

den 31 mars 2014
Andel av totala 

intäkter i %

(miljoner SEK)
Alimak Group

(ej reviderade)
Alimak Group

(ej reviderade)

Industrial Equipment 99,5 21,5 111,7 32,5
After Sales 165,2 35,7 125,1 36,4
Construction Equipment 126,6 27,4 48,5 14,1
Rental 71,0 15,4 58,0 16,9

Totala intäkter från affärsområden 462,3 100 343,3 100
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Intäkterna för affärsområdet Industrial Equipment mins-

kade med 12,2 miljoner kronor, eller 10,9%, till 99,5 miljoner 

kronor under kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, från 

111,7 miljoner kronor för kvartalet som avslutades den 31 mars 

2014. Denna minskning berodde främst på nedgången på olje- 

och gasmarknaderna. Exklusive valutaeffekter och påverkan 

från förvärvet av Heis-Tek var minskningen 27 %. Orderin-

gången för affärsområdet Industrial Equipment minskade 

med 61,7 miljoner kronor, eller 41,6 %, till 86,7 miljoner kronor 

under första kvartalet 2015 från 148,4 miljoner kronor under 

första kvartalet 2014, minskningen berodde främst på ned-

gången på olje- och gasmarknaderna. Exklusive valutaeffekter 

och påverkan från förvärvet av Heis-Tek var minskningen i 

orderingången 49 %. 

Intäkterna för affärsområdet After Sales ökade med 40,1 

miljoner kronor, eller 32,1 %, till 165,2 miljoner kronor under 

kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, från 125,1 miljoner 

kronor för kvartalet som avslutades den 31 mars 2014. Denna 

ökning berodde främst på fortsatt stark efterfrågan på mark-

naderna för Koncernens eftermarknadstjänster. Justerat för att 

exkludera förvärvet av Heis-Tek och valutaeffekter var tillväx-

ten för intäkterna för After Sales 4 %. Orderingången för affärs-

området After Sales ökade med 77,5 miljoner kronor, eller 

59,1 %, till 208,6 miljoner kronor under första kvartalet 2015 

från 131,1 miljoner kronor under första kvartalet 2014. Exklu-

sive valutaeffekter och påverkan från förvärvet av Heis-Tek var 

ökningen 19 %.

Intäkterna för affärsområdet Construction Equipment 

ökade med 78,1 miljoner kronor, eller 161,0 %, till 126,6 miljo-

ner kronor under kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, 

från 48,5 miljoner kronor för kvartalet som avslutades den 31 

mars 2014. Denna ökning berodde främst på tecken på snabb 

återhämtning på vissa mogna marknader, däribland Austra-

lien och USA, samt lanseringen av produkter för mellanseg-

mentet. Exklusive valutakurseffekter var tillväxten 122 %. 

Orderingången för affärsområdet Construction Equipment 

ökade med 79,7 miljoner kronor, eller 98,3 %, till 160,8 miljo-

ner kronor under första kvartalet 2015 från 81,1 miljoner kro-

nor under första kvartalet 2014. Ökningen berodde främst på 

efterfrågan på mogna marknader och efterfrågan på produkter 

från mellansegmentet. Exklusive valutaeffekter ökade order-

ingången med 64 %.

Intäkterna för affärsområdet Rental ökade med 13,0 miljo-

ner kronor, eller 22,4 %, till 71,0 miljoner kronor under kvarta-

let som avslutades den 31 mars 2015, från 58,0 miljoner kronor 

för kvartalet som avslutades den 31 mars 2014. Denna ökning 

berodde främst på ökad efterfrågan på de hyresmarknaderna 

som Koncernen riktar sig mot. Den franska marknaden var 

dock fortsatt stillastående. Exklusive valutaeffekter uppgick 

ökningen till 10 %. Orderingången för affärsområdet Rental 

ökade med 4,4 miljoner kronor, eller 5,8 %, till 79,7 miljoner 

kronor under första kvartalet 2015, från 75,3 under första kvar-

talet 2014. Exklusive valutaeffekter minskade orderingången 

med 6 % under perioden. Minskningen berodde främst på ned-

gång i begagnatförsäljningen och lägre order ingång i 

 Australien jämfört med under första kvartalet 2014. 

Kostnader för sålda varor
Kostnader för sålda varor ökade med 77,8 miljoner kronor, 

eller 39,5 %, till 274,6 miljoner kronor under kvartalet som 

avslutades den 31 mars 2015, från 196,8 miljoner kronor för 

kvartalet som den avslutades 31 mars 2014. Denna ökning 

berodde främst på ökningen i volym, förändringarna i  

produktmixen och förändring av volymer mellan affärs-

områdena.

Bruttoresultat
Som ett resultat av det ovan nämnda, ökade bruttoresultatet 

med 41,2 miljoner kronor, eller 28,1 %, till 187,7 miljoner  

kronor under kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, från 

146,5 miljoner kronor för kvartalet som avslutades den  

31 mars 2014. 

Försäljningskostnader
Försäljningskostnader ökade med 9,6 miljoner kronor, eller 

18,7 %, till 60,9 miljoner kronor under kvartalet som avsluta-

des den 31 mars 2015, från 51,3 miljoner kronor för kvartalet 

som avslutades den 31 mars 2014. Denna ökning berodde 

främst på utbyggnad av Koncernens försäljnings- och service-

verksamhet samt personalstyrkan.

Administrationskostnader
Administrationskostnader ökade med 10,3 miljoner kronor, 

eller 29,2 %, till 45,6 miljoner kronor under kvartalet som 

avslutades den 31 mars 2015, från 35,3 miljoner kronor för kvar-

talet som avslutades den 31 mars 2014. Denna ökning berodde 

främst på utbyggnad av Koncernens administrativa aktiviteter 

som förberedelse för högre affärsvolymer och förbättrade 

 rutiner.

Utvecklingskostnader
Utvecklingskostnader låg kvar på 9,2 miljoner kronor under 

kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, jämfört med 9,2 

miljoner kronor för kvartalet som avslutades den 31 mars 2014. 

Rörelseresultat (EBIT)
Som ett resultat av det ovan nämnda, ökade rörelseresultatet 

(EBIT) med 21,3 miljoner kronor, eller 42,0 %, till 72,0 miljoner 

kronor under kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, från 

50,7 miljoner kronor för kvartalet som avslutades den 31 mars 

2014. Justerat för att exkludera valutaeffekter och jämförelse-

störande poster som uppkommit genom omorganisations-

projekt under 2014 och kostnader för Erbjudandet, uppgick 

rörelse resultatet (EBIT) till 70,7 miljoner kronor under kvar-

talet som avslutades den 31 mars 2015 och till 51,5 miljoner 

 kronor under kvartalet som avslutades den 31 mars 2014, en 

ökning på 19,2 miljoner kronor eller 37,3 %.
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Finansiella intäkter
Finansiella intäkter ökade med 1,3 miljoner kronor, eller 

18,3 %, till 8,4 miljoner kronor under kvartalet som avslutades 

den 31 mars 2015, från 7,1 miljoner kronor för kvartalet som 

avslutades den 31 mars 2014. Denna ökning berodde främst på 

högre finansiella intäkter från kassaöverskott som genererats 

genom Koncernens verksamhet.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader ökade med 30,9 miljoner kronor, eller 

73,4 %, till 73,0 miljoner kronor under kvartalet som avsluta-

des den 31 mars 2015, från 42,1 miljoner kronor för kvartalet 

som avslutades den 31 mars 2014. Denna ökning berodde 

främst på orealiserade valutakursförluster från koncernlåne-

struktur som innehas för hedging-ändamål. Koncernen 

använder för närvarande inte säkringsredovisning för att 

beakta sådana  förluster i övrigt totalresultat utan de återspeg-

las istället i  finansnettot.

Resultat före skatt
Som ett resultat av det ovan nämnda, minskade resultatet före 

skatt med 8,3 miljoner kronor, eller 52,9 %, till 7,4 miljoner 

kronor under kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, från 

15,7 miljoner kronor för kvartalet som avslutades den 31 mars 

2014. 

Skatt
Skatten minskade med 5,2 miljoner kronor, eller 65,8 %, till 

2,7 miljoner kronor under kvartalet som avslutades den 31 

mars 2015, från 7,9 miljoner kronor för kvartalet som avsluta-

des den 31 mars 2014. 

Resultat för perioden
Som ett resultat av det ovan nämnda, minskade vinsten med 

3,1 miljoner kronor, eller 39,7 %, till 4,7 miljoner kronor under 

kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, från 7,8 miljoner 

kronor för kvartalet som avslutades den 31 mars 2014. 

Räkenskapsåret 2014 jämfört med  räkenskapsåret 2013
Följande tabell presenterar Koncernens konsoliderade resultaträkning för varje presenterad period baserat på koncern redo-

visningen för Bolaget för räkenskapsåret 2014:

Räkenskapsår Förändring i %

(miljoner SEK)

2014
Alimak Group

(reviderade)

2013
Alimak Group

(reviderade) 2014 / 2013

Intäkter 1 742,5 1 517,1 14,9
Kostnad för sålda varor (1 000,7) (858,9) 16,5

Bruttoresultat 741,8 658,3 12,7

Försäljningskostnader (235,1) (199,4) 17,9
Administrationskostnader (184,3) (152,0) 21,3
Utvecklingskostnader (34,7) (39,6) (12,3)

Rörelseresultat (EBIT) 287,7 267,3 7,6

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 28,7 15,9 80,1
Finansiella kostnader (224,6) (164,3) 36,8

Resultat före skatt 91,7 118,9 (22,9)

Skatt (45,2) (39,9) 13,3

Årets resultat 46,5 79,0 (41,2)
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Intäkter
Intäkterna ökade med 225,3 miljoner kronor, eller 14,9 %, till 

1 742,5 miljoner kronor under räkenskapsåret 2014, från 1 517,1 

miljoner kronor under räkenskapsåret 2013. Ökningen var 

 primärt hänförlig till byggnadsmarknadens delvisa återhämt-

ning, vilken ökade intäkterna för Koncernen inom affärsområ-

dena Construction Equipment och After Sales. Ökningen 

berodde även på positiva valutaomräkningseffekter och för-

värvet av Heis-Tek som stod för 3,8 respektive 3,8 procentenhe-

ter av den totala ökningen om 14,9 %. Exklusive valutaomräk-

ningseffekter och förvärvets påverkan hade intäktsökningen 

varit 7,2 %. Denna ökning av Koncernens intäkter jämnades ut 

av en liten intäkts nedgång i Koncernens uthyrningsverksam-

het.

Intäkter per affärsområde: Nedanstående tabell visar en 

samman ställning av Koncernens konsoliderade intäkter per 

affärs område: Industrial Equipment, After Sales, Construction 

Equipment och Rental, för  respektive presenterad period, 

baserat på koncernredovisningen för Bolaget för räkenskaps-

året 2014: 

2014
Andel av totala 

Intäkter % 2013
Andel av totala 

Intäkter %

(miljoner SEK)
Alimak Group

(reviderade)
Alimak Group

(reviderade)

Industrial Equipment 545,3 31,3 496,4 32,7
After Sales 585,2 33,6 493,1 32,5
Construction Equipment 333,4 19,1 242,5 16,0
Rental 278,5 16,0 285,1 18,8

Totala intäkter från affärsområden 1 742,5 100 1 517,1 100

Intäkterna för affärsområdet Industrial Equipment ökade 

med 48,9 miljoner kronor, eller 9,9 %, till 545,3 miljoner kro-

nor för räkenskapsåret 2014, från 496,4 miljoner kronor för 

räkenskapsåret 2013. Denna ökning berodde främst på en stark 

industriorderingång under 2013 till orderstocken på grund av 

en förbättrad efterfrågan på slutmarknader för hamnar samt 

olja och gas. Förvärvet av Heis-Tek och efterföljande förstärk-

ning av Koncernens industriella försäljningar i Norge inver-

kade också positivt på intäkterna för affärsområdet under 

2014.

Intäkterna för affärsområdet After Sales ökade med 92,1 

miljoner kronor, eller 18,7 %, till 585,2 miljoner kronor för 

räkenskapsåret 2014, från 493,1 miljoner kronor för räken-

skapsåret 2013. Denna ökning berodde främst på förbättrad 

reservdelsförsäljning och många renoveringsbeställningar, 

utländska valutakurser och förvärvet av Heis-Tek. Även 

 Koncernens ökade serviceverksamhet, som var ett resultat av 

Koncernledningens fokus på tillväxt av affärsområdet After 

Sales, bidrog till intäktsökningen.

Intäkterna för affärsområdet Construction Equipment 

ökade med 90,9 miljoner kronor, eller 37,5 %, till 333,4 miljo-

ner  kronor för räkenskapsåret 2014, från 242,5 miljoner kronor 

för räkenskapsåret 2013. Denna ökning berodde främst på för-

bättrade förutsättningar på byggmarknaden på vissa mogna 

marknader som t.ex. USA, Australien och Storbritannien och 

till viss mån på grund av en god orderingång för mellan-

segmentsbygghissar för tillväxtmarknader, vilka lanserades 

under det andra kvartalet 2014.

Intäkterna för affärsområdet Rental minskade med 6,6 

miljoner kronor, eller 2,3 %, till 278,5 miljoner kronor för 

räkenskapsåret 2014, från 285,1 miljoner kronor för räken-

skapsåret 2013. Denna minskning berodde främst på lägre för-

säljningsvolym i Benelux och Australien, men jämnades delvis 

ut av en ökning av intäkter från försäljning av byggprodukter.

Intäkter per geografisk marknad: Nedanstående tabell visar 

en sammanställning av Koncernens konsoliderade intäkter 

per geografisk marknad för respektive presenterad period, 

baserat på koncernredovisningen för Bolaget för räkenskaps-

året 2014:

2014
Andel av totala 

intäkter i % 2013
Andel av totala 

intäkter i %

(miljoner SEK)
Alimak Group

(reviderade)
Alimak Group

(reviderade)

Europa1) 674,8 38,7 538,5 35,5

AsienStillahavsområdet 493,1 28,3 509,6 33,6
Nord och Sydamerika 500,8 28,7 415,4 27,4
Resten av världen 73,7 4,2 53,6 3,5

Totala intäkter 1 742,5 100 1 517,1 100

1) Av vilka Sverige stod för 75,4 miljoner kronor respektive 56,3 miljoner kronor eller 4,3 % respektive 3,7 % av totala intäkter för räkenskapsåret 2014 respektive 2013.
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Kostnad för sålda varor 
Kostnaden för sålda varor ökade med 141,8 miljoner kronor, 

eller 16,5 %, till 1 000,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 

2014, från 858,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013. 

Denna ökning drevs huvudsakligen av förändringar i Koncer-

nens produktutbud och en skiftning av volymerna mellan 

affärsområdena. Under räkenskapsåret 2014 uppgick kostna-

den för sålda varor till 57,4 % av intäkterna, som är i linje med 

räkenskapsåret 2013 där kostnaden för sålda varor uppgick till 

56,6 % av intäkterna.

Bruttoresultat
Som ett resultat av det ovan nämnda ökade bruttoresultatet 

med 83,6 miljoner kronor, eller 12,7 %, till 741,8 miljoner 

 kronor för räkenskapsåret 2014, från 658,3 miljoner kronor för 

räkenskaps året 2013.

Försäljningskostnader
Försäljningskostnader ökade med 35,7 miljoner kronor, eller 

17,9 %, till 235,1 miljoner kronor för räkenskapsåret 2014, från 

199,4 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013. Denna ökning 

berodde främst på effekten av 2013 års ändring i behandlingen 

av distributörers försäljningsprovisioner, enligt  vilken 

 Koncernen från och med 2014 klassificerade om försäljnings-

provisionerna för  Koncernens distributörer till försäljnings-

kostnader. Dessutom  utökade Koncernen sin  försäljnings- och 

servicepersonal under den här tidsperioden, vilket resulterade 

i ökade försäljningskostnader.

Administrationskostnader
Administrationskostnader ökade med 32,3 miljoner kronor, 

eller 21,3 %, till 184,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2014, 

från 152,0 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013. Denna 

ökning berodde främst på 29,2 miljoner kronor i icke återkom-

mande utgifter under 2014 bestående av (i) 12,6 miljoner i 

omstruktureringskostnader för Koncernens försäljnings- och 

uthyrningsverksamhet i Benelux-regionen, vilka bestod av 

kostnader för omflyttning och uppsägning av anställda; (ii) 

10,4 miljoner kronor relaterade till Erbjudandet; (iii) 4,7 miljo-

ner kronor som uppkommit i samband med förvärvet av Heis-

Tek och konsolidering av Heis-Tek i Koncernens räkenskaper 

från juli 2014; och (iv) 1,5 miljoner i övriga kostnader av 

engångskaraktär. Exklusive kostnader av engångskaraktär om 

29,2 miljoner kronor som Koncernen ådrog sig under 2014 

skulle  administrationskostnaderna ha ökat med 3,1 miljoner 

kronor, eller 2,0 %, till 155,1 miljoner kronor under räken-

skapsåret 2014, från 152,0 miljoner kronor under räkenskaps-

året 2013.

Utvecklingskostnader
Utvecklingskostnader minskade med 4,9 miljoner kronor, 

eller 12,3 %, till 34,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2014, 

från 39,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013. Denna 

minskning berodde främst på slutförandet av en väsentlig del 

av utvecklingsarbetet  relaterat till Koncernens produktport-

följ för mellansegmentet,  vilket utfördes under 2013. Dess-

utom använde Koncernen under 2014 personal från utveck-

lingsavdelningen för beställningsrelaterad teknikutveckling, 

vilket belastade försäljningskostnaden för den enskilda 

ordern.

Rörelseresultat (EBIT)
Som ett resultat av det ovan nämnda ökade rörelseresultatet 

(EBIT) med 20,4 miljoner kronor, eller 7,6 %, till 287,7 miljo-

ner kronor för räkenskapsåret 2014, från 267,3 miljoner kronor 

under räkenskapsåret 2013. Exklusive kostnader av 

engångskaraktär om 29,2 miljoner kronor som Koncernen 

ådrog sig under 2014, hade rörelse resultatet (EBIT) ökat med 

49,6 miljoner, eller 18,6 %, till 316,9 miljoner under räken-

skapsåret 2014, från 267,3 miljoner under räkenskapsåret 2013. 
Rörelseresultat (EBIT) per affärsområde: Nedanstående 

tabell visar en sammanställning av Koncernens rörelseresultat 

(EBIT) per affärsområde: Industrial Equipment, After Sales, 

Construction Equipment och Rental för varje presenterad pe-

riod, baserat på koncernredovisningen för Bolaget för räken-

skapsåret 2014:

2014 2013

(miljoner SEK)
Alimak Group

(reviderade)

Andel av totalt 
rörelseresultat 

(EBIT) (%)
Alimak Group

(reviderade)

Andel av totalt 
rörelseresultat 

(EBIT) (%)

Industrial Equipment 96,5 33,6 100,7 37,7
After Sales 199,6 69,4 169,4 63,4
Construction Equipment (9,9) (3,5) (22,0) (8,2)
Rental 1,5 0,5  19,2 7,2

Summa 287,7 100 267,3 100
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Finansiella intäkter
Finansiella intäkter ökade med 12,8 miljoner kronor, eller 

80,1 %, till 28,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2014, från 

15,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013. Denna ökning 

berodde främst på finansiella intäkter härledda från kassa-

överskottet som genererades i Koncernens verksamhet och 

deponerades på Koncernens konton.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader ökade med 60,4 miljoner kronor, eller 

36,8 %, till 224,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2014, från 

164,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013. Denna ökning 

berodde främst på orealiserade valutakursposter hänförliga 

till förluster från lån i USD och EUR, vilket bidrog till en 

ökning av de totala finansiella kostnaderna. Ökningen var 

också hänförlig till finansieringen av förvärvet av Heis-Tek.

Resultat före skatt
Som ett resultat av det ovan nämnda, minskade resultat före 

skatt med 27,2 miljoner kronor, eller 22,9 %, till 91,7 miljoner 

kronor för räkenskapsåret 2014, från 118,9 miljoner kronor för 

räkenskapsåret 2013.

Skatt
Skatten ökade med 5,3 miljoner kronor, eller 13,3 %, till 45,2 

miljoner kronor för räkenskapsåret 2014, från 39,9 miljoner 

kronor för räkenskapsåret 2013. Koncernens effektiva skatte-

sats var 49,3 % under 2014 jämfört med 33,6 % under 2013.

Årets resultat
Som ett resultat av det ovan nämnda minskade årets resultat 

med 32,5 miljoner kronor, eller 41,2 %, till 46,5 miljoner kronor 

för räkenskapsåret 2014, från 79,0 miljoner kronor för räken-

skapsåret 2013. 



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ)96

Operationell och finansiell översikt

Räkenskapsåret 2013 jämfört med  räkenskapsåret 2012 
Följande översikt och analys av Koncernens finansiella ställning och verksamhetens resultat baseras på Kamila Holding AB:s reviderade 

 koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 och Kamila Holding AB:s koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Koncernredovisningarna 

för Kamila Holding AB för 2013 och 2012 skiljer sig från de som har upprättats av Bolaget, främst på grund av aktieägarlån från Apolus 

 Holding AB till Bolaget. För en sammanställning av nettoresultatet för perioden, totalt eget kapital, skulder, tillgångar och likvida medel för 

Kamila Holding AB och Bolaget för 2013, se avsnitt ”Sammanfattning konsoliderad finansiell information och övrig Information – Härled-

ning av Kamila Holding AB till  Alimak Group AB”. Denna översikt och analys bör läsas tillsammans med ”Presentation av finansiell 

 information” samt ”Sammanfattning konsoliderad finansiell information och övrig information” som återges på annat ställe i  Prospektet.

Nedanstående tabell visar en sammanställning av Koncernens konsoliderade resultaträkning för respektive presenterad period,  baserat på 

konsoliderad redovisning för Kamila Holding AB för räkenskapsåret 2013: 

Räkenskapsår Förändring i %

(miljoner SEK)

2013
Kamila Holding

(reviderade)

2012
Kamila Holding

(reviderade) 2013/2012

Intäkter 1 517,1 1 498,3 1,3
Kostnad för sålda varor (858,9) (871,9) (1,5)

Bruttoresultat 658,3 626,4 5,1

Försäljningskostnader (199,4) (195,9) 1,8
Administrationskostnader (152,0) (255,8) (40,6)
Utvecklingskostnader (39,6) (37,3) 6,3

Rörelseresultat (EBIT) 267,3 137,5 94,4

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 15,9 6,2 158,8
Finansiella kostnader (88,3) (77,8) 13,6

Resultat före skatt 194,9 65,9 195,9

Skatt (56,6) (30,1) 87,8

Årets resultat 138,3 35,7 287,2

Intäkter
Intäkterna ökade med 18,8 miljoner kronor, eller 1,3 %, till 1 

517,1 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013, från 1 498,3 mil-

joner  kronor för räkenskapsåret 2012. Denna ökning berodde 

delvis på ökade intäkter för affärsområdena Industrial Equip-

ment och  After Sales, som påverkades av den starka orderin-

gången under 2012 och 2011. Denna trend utjämnades delvis av 

minskade intäkter från affärsområdena Construction Equip-

ment och Rental, som delvis berodde på en svag byggmarknad 

på alla mogna marknader. Effekterna av valutaomräkning 

påverkade dessutom intäktsökningen negativt med 3,2 %. 

Exklusive valuta omräkningseffekter skulle intäktsökningen 

ha varit 4,4 %. 

Intäkter per affärsområde: Nedanstående tabell visar en 

 sammanställning av Koncernens konsoliderade intäkter per 

affärsområde: Industrial Equipment, After Sales, Construction 

Equipment och Rental, för respektive presenterad period, 

baserat på konsoliderad redovisning för Kamila  Holding AB 

för räkenskapsåret 2013:

2013 2012

(miljoner SEK)
Kamila Holding

(reviderade)
Andel av totala 

intäkter (%)
Kamila Holding

(reviderade)
Andel av totala 

intäkter (%)

Industrial Equipment 496,4 32,7 447,7 29,9
After Sales 493,1 32,5 468,11) 31,2
Construction Equipment 242,5 16,0 279,3 18,6
Rental 285,1 18,8 303,21) 20,2

Totala intäkter 1 517,1 100,0 1 498,3 100,0

1) Dessa siffor visar oreviderad finansiell information.



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) 97

Operationell och finansiell översikt

Intäkter för affärsområdet Industrial Equipment ökade 

med 48,7 miljoner kronor, eller 10,9 %, till 496,4 miljoner 

 kronor för räkenskapsåret 2013, från 447,7 miljoner kronor för 

räkenskaps året 2012. Denna ökning drevs främst av ökande 

efterfrågan som ett resultat av en allmän marknadsåterhämt-

ning och en ökad orderingång under 2012. 

Intäkter för affärsområdet After Sales ökade med 25 miljo-

ner kronor, eller 5,3 %, till 493,1 miljoner  kronor för räken-

skapsåret 2013, från 468,1 miljoner kronor för räkenskapsåret 

2012. Denna ökning var främst hänförlig till den effektiva 

implementeringen av ledningens strategiska initiativ, såsom 

ett ökat antal säljare och servicetekniker, kombinerat med en 

ökning i övergripande servicetäckning och ett aktivt arbete för 

att öka omfattningen av, samt antalet, avtal för eftermarknads-

tjänster. Dessutom ingick Koncernen ett antal globala ramav-

tal för service med stora industribolag under 2012 och 2013.

Intäkter för affärsområdet Construction Equipment mins-

kade med 36,8 miljoner kronor, eller 13,2 %, till 242,5 miljoner 

kronor för räkenskapsåret 2013, från 279,3 miljoner kronor för 

räkenskaps året 2012. Denna minskning var främst ett resultat 

av en lägre försäljning på grund av en svag utveckling på den 

underliggande byggmarknaden på mogna marknader och till-

växtmarknader, samt ogynnsamma valutakursförändringar i 

Brasilien och Indien. Även om resultatet 2012 främst drevs av 

en stark efterfrågan på byggprodukter i Sydamerika (särskilt 

Brasilien) och även i Indien och Kina, hade ogynnsamma 

valuta kursförändringar i Brasilien och Indien en negativ 

effekt på efterfrågan på Koncernens produkter inom de 

 marknaderna under 2013. Eftersom byggprodukter för mark-

naderna i Brasilien och Indien främst kom från Koncernens 

tillverkningsanläggningar i Kina, gjorde deras exponering 

mot USD dem mer sårbara för fluktuationer i brasilianska real 

och indiska rupier.

Intäkter för affärsområdet Rental minskade med 18,1 mil-

joner kronor, eller 6,0 %, till 285,1 miljoner kronor för räken-

skapsåret 2013, från 303,2 miljoner kronor för räkenskaps året 

2012. Denna minskning var främst ett resultat av lägre försälj-

ningsvolymer i Tyskland, Benelux och Australien, till följd av 

 allmänt ogynnsamma förutsättningar inom byggindustrin.
Intäkter per geografisk marknad: Nedanstående tabell visar 

en sammanställning av Koncernens intäkter per geografisk 

marknad för respektive presenterad period, baserat på kon-

cernredovisningen för Bolaget för räkenskapsåret 2013:

2013 2012

(miljoner SEK)
Kamila Holding

(reviderade)
Andel av totala 

intäkter (%)
Kamila Holding

(reviderade)
Andel av totala 

intäkter (%)

Sverige 56,3 3,7 46,5 3,1
Övriga Europa1) 474,2 31,3 440,4 29,4
Asien 211,4 13,9 402,3 26,9
USA 379,0 25,0 332,2 22,2
Andra marknader 396,2 26,1 277,0 18,5

Totala intäkter 1 517,1 100,0 1,498,3 100,0

1) Exkl. Sverige

Kostnad för sålda varor 
Kostnad för sålda varor minskade med 13,1 miljoner kronor, 

eller 1,5 %, till 858,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013, 

från 871,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2012. Denna 

minskning var främst ett resultat av förändringar i Koncer-

nens produktmix, samt förändringar i distributionen mellan 

affärsområdena. Dessutom har Koncernen rationaliserat sin 

geografiska närvaro genom att flytta produktion till Kina, 

 vilket har möjliggjort för Koncernen att öka sin andel inköp 

från lågkostnadsländer. Under räkenskapsåret 2013 uppgick 

kostnaderna för sålda varor till 56,6 % av intäkterna, medan 

kostnaderna för räkenskapsåret 2012 uppgick till 58,2 % av 

intäkterna.

Bruttoresultat
Som ett resultat av det föregående, ökade bruttoresultatet med 

31,9 miljoner kronor, eller 5,1 %, till 658,3 miljoner kronor för 

räkenskapsåret 2013, från 626,4 miljoner kronor för räken-

skapsåret 2012.

Försäljningskostnader
Försäljningskostnaderna ökade med 3,5 miljoner kronor, eller 

1,8 %, till 199,4 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013, från 

195,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2012. Denna ökning 

drevs främst av en utökning av Koncernens försäljningsverk-

samhet och  åtföljande utökning av Koncernens säljstyrka.

Administrationskostnader
Administrationskostnaderna minskade med 103,8 miljoner 

kronor, eller 40,6 %, till 152,0 miljoner kronor för räkenskaps-

året 2013, från 255,8 miljoner kronor för räkenskapsåret 2012. 

Denna minskning hänförde sig främst till de 110,7 miljoner 

kronor i kostnader av engångskaraktär som Koncernen ådrog 

sig under 2012, bestående av (i) 92,6 miljoner kronor i ned-

skrivningar och justeringar relaterade till granskning och jus-

tering av ett antal tillgångsposter, inklusive nedskrivningar av 

tidigare rapporterade övervärden på tillgångar och  justeringar 

av värdet på vissa hyrestillgångar, som ett resultat av Koncer-

nens omstruktureringar sedan 2008; (ii) 3,3 miljoner kronor i 

förlust från försäljningen av Koncernens tillverkningsanlägg-
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ning i USA, vilken genomfördes som en del av Koncernens 

 program för optimering av produktionen; (iii) 13,4 miljoner 

kronor i rådgivnings- och juridiska kostnader relaterade till 

den föreslagna refinansieringen av Koncernen under 2012, 

samt till den faktiska omförhandlingen av Koncernens då 

 gällande finansieringsarrangemang; och (iv) 1,4 miljoner kro-

nor för övriga kostnader av engångskaraktär. Den till kostna-

der av engångskaraktär hänförliga nedgången under 2012 

balanserades delvis av de 7,9 miljoner kronor i kostnader av 

engångskaraktär som Koncernen ådrog sig under 2013, vilka 

var hänförliga till omstruktureringen av Koncernens försälj-

nings- och uthyrningsverksamhet i Benelux-regionen och som 

utgjordes av kostnader för omflyttning och uppsägning av 

anställda. Exklusive kostnader av engångskaraktär vilka 

 Koncernen ådrog sig under 2012 och 2013, hade administra-

tionskostnaderna för 2013 minskat med 1,0 miljon  kronor, 

eller 0,7 %, till 144,1 miljoner kronor under räkenskapsåret 

2013, från 145,1 miljoner kronor under räkenskapsåret 2012.

Utvecklingskostnader
Utvecklingskostnaderna ökade med 2,4 miljoner kronor, eller 

6,3 %, till 39,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013, från 

37,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2012. Denna ökning 

berodde främst på FoU-relaterade kostnader i samband med 

Koncernens verksamhet i form av nya initiativ för expansion 

av Koncernens produktportfölj för mellansegmentet.

Rörelseresultat (EBIT)
Som ett resultat av det ovan nämnda, ökade rörelseresultatet 

(EBIT) med 129,8 miljoner kronor, eller 94,4 %, till 267,3 miljo-

ner kronor för räkenskapsåret 2013, från 137,5 miljoner kronor 

för räkenskapsåret 2012. Exklusive kostnader av engångs-

karaktär, vilka Koncernen ådrog sig under räkenskapsåren 

2012 och 2013, hade rörelseresultat (EBIT) ökat med 27,0 miljo-

ner kronor, eller 10,9 %, till 275,2 miljoner kronor under räken-

skapsåret 2013, från 248,2 miljoner kronor under räkenskaps-

året 2012. 

Finansiella intäkter
De finansiella intäkterna ökade med 9,8 miljoner kronor, eller 

158,8 %, till 15,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013, från 

6,2 miljoner kronor för räkenskapsåret 2012. Denna ökning 

berodde främst på kassaöverskott som genererades av vissa av 

Koncernens kontor till följd av högre räntekontantinsätt-

ningar samt orealiserade valutakursvinster.

Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna ökade med 10,6 miljoner kronor, 

eller 13,6 %, till 88,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2013, 

från 77,8 miljoner kronor för räkenskapsåret 2012. Denna 

ökning berodde främst på avgifter som betalades i samband 

med refinansieringen av Koncernens utköp av sin uthyrnings-

flotta från Svenska Handelsbanken AB (publ) i juni 2013 och 

högre räntekostnader till följd av Koncernens byte från leasing 

till lånefacilitet.

Resultat före skatt
Som ett resultat av det ovan nämnda ökade resultatet före skatt 

med 129,0 miljoner kronor, eller 195,9 %, till 194,9 miljoner 

kronor för räkenskapsåret 2013, från 65,9 miljoner kronor för 

räkenskapsåret 2012.

Skatt
Skatten ökade med 26,5 miljoner kronor, eller 87,8 %, till 56,6 

miljoner kronor för räkenskapsåret 2013, från 30,1 miljoner 

kronor för räkenskapsåret 2012. Denna ökning berodde till 

stor del på en ökning av Koncernens vinst för perioden samt 

den geografiska spridningen av vinsterna. Koncernens skatte-

sats var 29,1 % under 2013, jämfört med 45,7 % under 2012.

Årets resultat
Som ett resultat av det ovan nämnda, ökade årets vinst med 

102,6 miljoner kronor, eller 287,2 %, till 138,3 miljoner kronor 

för räkenskapsåret 2013, från 35,7 miljoner kronor för räken-

skapsåret 2012. Denna ökning var främst hänförlig till de kost-

nader av engångskaraktär som Koncernen ådrog sig under 

2012. 

Likviditet och kapital
Under perioden som är föremål för granskning, har Koncer-

nens huvudsakliga likviditetskälla varit dess nettokassa som 

verksamheten genererade, aktieägarlån samt kort- och lång-

fristiga banklån, primärt under den Tidigare Seniora Låne-

faciliteten, (se ”Skuldsättning”) Efter Erbjudandet förväntar 

sig Koncernen att dess viktigaste  likviditetskällor fortsatt 

kommer att vara kassaflöden från verksamheten och kort- och 

långfristiga banklån. Extern finansering kommer huvudsak-

ligen utgöras av Koncernens nya seniora låne facilitetsavtal 

träffat med Svenska Handelsbanken AB (publ) (se ”Skuldsätt-

ning”). I samband med Erbjudandet, kommer aktieägarlånen 

från Apolus Holding AB att  kvittas mot aktier i Bolaget genom 

en kvittingsemission. Se ”Aktiekapital och ägarförhållanden – 

Konvertering av aktieägarlån”.

Koncernens förmåga att generera likvida medel från 

 verksamheten är beroende av dess framtida resultat i verk-

samheten, som i sin tur i viss mån är beroende av generella 

ekonomiska, finansiella, konkurrens-, marknads- och lag-

stiftningsfaktorer samt andra  faktorer, varav flera ligger utan-

för Koncernens kontroll, likväl som de andra faktorer vilka 

återges i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Kassaflöden
I följande tabell visas Koncernens kassaflöden för kvartalen 

som avslutades 31 mars 2015 och 2014 och för räkenskapsåren 

2014, 2013 och 2012:
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Kvartal som avslutades 
31 mars Räkenskapsår

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade) 

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak  
Group

(reviderade)

2013
Kamila  

Holding
(reviderade)

2012
Kamila  

Holding
(reviderade)

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 7,4 15,7 91,7 118,9 194,9 65,9

Icke kassapåverkande poster
Avskrivning1) 13,0 11,8 48,6 49,6 49,61) 156,11)

Utrangeringar2) n.a. n.a. 3,2 0,0 n.a. n.a.
Orealiserade valutakursdifferenser n.a. n.a. 73,5 (1,7) (1,7) (1,8)
Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar n.a. n.a. 0,0 (1,9) (1,9) 3,2
Kapitaliserad ränta på lån n.a. n.a. 83,5 75,9 n.a. n.a.
Förändringar i fördelningen av lånekostnader n.a. n.a. 4,2 0,0 n.a. n.a.
Värdeförändring derivat n.a. n.a. 0,0 (15,0) (15,0) (12,6)
Förändring av pensionsavsättningar n.a. n.a. 3,6 0,0 0,0 8,0
Förändring av övriga avsättningar n.a. n.a. 21,0 (0,4) (0,4) (0,4)
Övriga icke kassapåverkande poster n.a. n.a. 0,0 (6,2) (6,2) 4,4

Justeringar för övriga poster som inte påverkar 
kassaflödet 60,42)  34,02) n.a. n.a. n.a. n.a.

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före betald skatt och förändringar i rörelse
kapital 80,8 61,5 329,3 219,3 219,3 222,7

Betald skatt (10,9) (9,7) (32,3) (38,0) (38,0) (12,5)

Kassaflöde från den löpande  verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital 70,0 51,8 297,0 181,2 181,2 210,2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager (48,0) (29,7) (25,1) (4,3) (4,3) (35,6)
Förändring av rörelsefordringar (26,9) 27,6 (39,8) (46,3) (46,3) (51,0)
Förändring av rörelseskulder 17,7 17,9 77,4 (22,9) (22,9) 120,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,9 67,5 309,5 107,7 107,7 244,2

Investeringsverksamheter

Förvärv av verksamheter 0,0 0,0 (58,6) 0,0 0,0 (1,2)
Förvärv av immateriella  anläggningstillgångar (0,1) 0,0 (0,8) (0,3) (0,3) (1,8)
Förvärv av materiella  anläggningstillgångar (9,9) (7,7) (66,0) (38,3) (38,3) (48,3)
Avyttring av materiella tillgångar 0,0 0,2 7,5 3,2 3,2 48,2
Förvärv av finansiella tillgångar n.a. n.a. (4,0) 0,0 0,0 0,0
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar n.a. n.a. 0,6 3,3 3,3 11,5
Förändringar i finansiella anläggningstillgångar3) 0,13) 0,03) n.a. n.a. n.a. n.a.

Kassaflöde från investerings verksamheten (9,8) (7,5) (121,2) (32,0) (32,0) 8,4

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0,0 0,0 94,0 195,8 195,8 12,4
Amortering av lån (24,1) (32,2) (112,3) (269,1) (269,1) (121,4)
Koncernbidrag, betalda4) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (105,0)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten (24,1) (32,2) (18,2) (73,3) (73,3) (214,0)

Periodens kassaflöde (21,0) 27,8 170,2 2,5 2,5 38,6
Likvida medel vid periodens början 384,7 189,9 189,9 192,6 191,4 158,3

Kursdifferens i likvida medel 12,9 (3,3) 24,6 (5,1) (5,1) (5,4)

Likvida medel vid periodens slut 376,5 214,4 384,7 189,9 188,8 191,4

1)  Avskrivningar och utrangeringar presenteras som en post i koncernredovisningen för Kamila Holding AB för räkenskapsåren 2013 och 2012.
2)  Utrangeringar, Orealiserade valutakursdifferenser, rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar, kapitaliserad ränta på lån, förändringar i fördelningen av lånekostnader, 

 förändring av pensionsavsättningar, förändring av övriga avsättningar och övriga ickekassapåverkande poster rapporteras som justeringar för övriga poster vilka inte påverkar 
 kassaflödet i Bolagets icke reviderade finansiella koncerndelårsrapport från och med de kvartal vilka avslutades den 31 mars 2015 och 2014.

3)  Förvärv av finansiella tillgångar och avyttring/minskning av finansiella tillgångar rapporteras som förändringar i finansiella anläggningstillgångar i Bolagets icke reviderade koncern
redovisning från och med de kvartal vilka avslutades den 31 mars 2015 och 2014. 

4) Reflekterar tillskott från Kamila Holding AB till Bolaget under räkenskapsåret 2012.
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Kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, 
jämfört med kvartalet som avslutades den 
31 mars 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 

54,6 miljoner kronor, eller 80,9 %, till 12,9 miljoner kronor 

under första kvartalet 2015, jämfört med 67,5 miljoner kronor 

under första kvartalet 2014. Denna minskning berodde huvud-

sakligen på en signifikant ökning av rörelsekapitalet, vilken 

balanserade en signifikant ökning i justeringar för icke-kassa-

påverkande poster. 

Kassautflödet om 57,2 miljoner kronor som ett resultat av 

förändringar i rörelsekapitalet under första kvartalet 2015, 

jämfört med ett kassainflöde om 15,8 miljoner kronor under 

första kvartalet 2014 berodde på en signifikant ökning av varu-

lager med anledning av att ordrar som lagts under 2014 tillver-

kades och en signifikant ökning av kundfordringar på grund 

av relativt sen fakturering i mars 2015.

De signifikanta ökningarna i justeringar för icke-kassapå-

verkande poster berodde huvudsakligen på orealiserade 

valutakurs effekter.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassautflödet från investeringsverksamheten ökade med 

2,3 miljoner kronor, eller 30,7 %, till ett utflöde på 9,8 miljoner 

kronor under kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, 

 jämfört med ett utflöde på 7,5 miljoner kronor under kvartalet 

som avslutades den 31 mars 2014. Denna ökning berodde 

huvudsakligen på en ökning av investeringar i Koncernens 

materiella fasta anläggningstillgångar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassautflödet från finansieringsverksamheten minskade med 

8,1 miljoner kronor, eller 25,2 %, till 24,1 miljoner kronor 

under kvartalet som avslutades den 31 mars 2015, jämfört med 

ett utflöde på 32,2 miljoner kronor under kvartalet som avslu-

tades den 31 mars 2014. Denna minskning berodde huvudsak-

ligen på minskning i amorteringen av Koncernens lån.

Räkenskapsåret 2014 jämfört med 
 räkenskapsåret 2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 201,8 

miljoner kronor, eller 187,4 %, till 309,5 miljoner kronor under 

räkenskapsåret 2014, jämfört med 107,7 miljoner kronor under 

räkenskapsåret 2013. Ökningen berodde huvudsakligen på en 

signifikant ökning i positiva justeringar för icke-kassapåver-

kande poster och ett kassainflöde som ett resultat av föränd-

ringar i rörelsekapitaler under räkenskapsåret 2014, jämfört 

med ett signifikant kassautflöde som ett resultat av föränd-

ringar i rörelsekapitalet under räkenskapsåret 2013.

Den signifikanta ökningen i positiva justeringar för icke-

kontakta poster berodde främst på 73,5 miljoner kronor hän-

förliga till orealiserade valutakursdifferenser som ett resultat 

av en förstärkning av Koncernens huvudsakliga utländska 

valutor gentemot kronan under räkenskapsåret 2014, jämfört 

med 1,7 miljoner kronor netto hänförliga till orealiserade 

valuta kursdifferenser under räkenskapsåret 2013. Därutöver 

drevs positiva justeringar för icke-kassapåverkande poster 

huvudsakligen genom förändringar i andra avsättningar om 

21,0 miljoner kronor under räkenskapsåret 2014, jämfört med 

negativa förändringar i andra avsättningar om 0,4 miljoner 

kronor netto under räkenskapsåret 2013.

Kassainflödet från förändringar i rörelsekapitalet under 

räkenskapsåret 2014 berodde huvudsakligen på en signifikant 

ökning av rörelseskulder, vilket huvudsakligen var ett resultat 

av ökningar av upplupna kostnader och av kortfristiga ford-

ringar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassautflödet från investeringsverksamheten ökade med 89,2 

miljoner kronor, eller 278,8 %, till ett utflöde på 121,2 miljoner 

kronor under räkenskapsåret 2014, jämfört med ett utflöde på 

32,0 miljoner kronor under räkenskapsåret 2013. Ökningen 

berodde huvudsakligen på förvärvet av Heis-Tek i juni 2014 

samt investeringar i tillverkningsanläggningarna och uthyr-

ningsparkerna motsvarande (netto efter avyttringar) 58,4 

 miljoner kronor under 2014, jämfört med 2013 (35,1 miljoner 

kronor). 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassautflödet från finansieringsverksamheten minskade med 

55,1 miljoner kronor, eller 75,2 %, till 18,2 miljoner kronor 

under räkenskapsåret 2014, jämfört med ett utflöde på 73,3 

miljoner  kronor under räkenskapsåret 2013. Minskningen 

berodde huvudsakligen på utköpet av Koncernens förhyrda 

uthyrnings tillgångar under 2013 vilket ledde till lägre låne-

kostnader under Koncernens låneavtal under 2014 jämfört 

med 2013. 
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Räkenskapsåret 2013 jämfört med 
 räkenskapsåret 2012
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 

136,4 miljoner kronor, eller 55,9 %, till 107,7 miljoner kronor 

under räkenskapsåret 2013, jämfört med 244,2 miljoner kro-

nor under räkenskapsåret 2012. Minskningen berodde huvud-

sakligen på ett signifikant kassautflöde till följd av föränd-

ringar i rörelsekapitalet under räkenskapsåret 2013, vilket 

huvudsakligen berodde på en ökning av rörelsefordringar och 

en minskning av rörelseskulderna. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten minskade med 

40,4 miljoner kronor, eller 479,9 %, till ett utflöde på 32,0 mil-

joner kronor under räkenskapsåret 2013, jämfört med ett 

inflöde på 8,4 miljoner kronor under räkenskapsåret 2012. 

Minskningen berodde huvudsakligen på att tillgångarna vilka 

avyttrades under 2012  vilket inte kunde kompenseras av en 

lägre investeringsnivå under 2013.

Kassaflöde från finansiering
Kassaflödet från finansieringsaktiviteter minskade med 

140,7 miljoner kronor, eller 65,7 %, till ett utflöde om 73,3 mil-

joner kronor under räkenskapsåret 2013, jämfört med ett 

utflöde på 214,0 miljoner kronor under räkenskapsåret 2012. 

Minskningen berodde huvudsakligen på förändringen av 

Koncernens bankfinansiering under 2013 samt högre återbe-

talning av skulder under 2013 jämfört med 2012.

Rörelsekapital
Bolaget anser att dess nuvarande tillgängliga rörelsekapital är 

 tillräckligt för att möta Bolagets behov av rörelsekapital för de 

 närmaste tolv månaderna.

Skuldsättning
Tabellerna nedan visar Koncernens sammanlagda kortfristiga 

och långsiktiga lån per 31 mars 2015 och 2014 samt per 

31 december 2014, 2013 och 2012.

Per den 31 mars Per den 31 december

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Långfristiga skulder

Lån från finansiella institutioner 705,5 714,4 692,2 699,4 713,1 676,5
Långfristiga leasingsskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,1
Övriga långfristiga skulder 0,6 11,2 0,5 11,4 11,4 2,7
Skulder till koncernföretag1) 941,0 855,4 918,8 835,3 n.a. n.a.

Total upplåning 1 647,1 1 581,0 1 611,5 1 546,1 724,5 817,3

Kortfristiga skulder

Kortfristiga banklån 248,0 125,3 227,8 128,7 133,0 69,1
Checkräkningskredit n.a.2) n.a.2) 20,8 44,7 44,7 42,9
Kortfristiga åtaganden enligt 
finansiell leasing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39.2

Totala kortfristiga skulder 248,0 125,3 248,6 173,4 177,7 151,2

Total 1 895,1 1 706,3 1 860,1 1 719,5 902,2 968,5

 1)  Motsvarar aktieägarlån från Apolus Holding AB till Bolaget, såsom de rapporteras i Bolagets icke reviderade koncernredovisning från och med kvartalen vilka avslutades 31 mars 
2015 och 2014, och Bolagets reviderade koncernredovisningar från och med räkenskapsåren 2014 och 2013.

2) Omfattas av ”kortfristiga banklån” för respektive perioder.
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Per 31 mars 2015 uppgick Koncernens totala räntebärande net-

toskuldsättning till 1 895,1 miljoner kronor, främst under 

Aktieägarlånen (per den 31 mars 2015 med ett bokfört värde om 

941,0 miljoner kronor) och den Tidigare Seniora Lånefacilite-

ten med Svenska Handelsbanken AB (publ). Samtidigt med 

Erbjudandet kommer Koncernen dock att refinansiera den 

Tidigare Seniora Lånefaciliteten och ingå den Seniora Låne-

faciliteten. I samband med erbjudandet, kommer aktieägar-

lånen från Apolus Holding AB att kvittas mot aktier i Bolaget 

genom en kvittningsemission, vilken kommer att genomföras 

den 17 juni 2015. För ytterligare information se ”Aktiekapital 

och ägarförhållanden – Konvertering av aktieägarlån”. 

Senior lånefacilitet
Samtidigt som Erbjudandet kommer bland annat Bolaget 

såsom låntagare och garantigivare och Svenska Handels-

banken AB (publ) såsom långivare ingå den Seniora Låne-

faciliteten, avseende flera valutor, om 1 250 miljoner kronor 

med förfallodatum fem år efter undertecknande av avtalet. 

Den Seniora Lånefaciliteten kommer att göras med  syftet att 

 refinansiera den existerande skulden, företagsförvärv, all-

männa verksamhetsändamål och att finansiera Koncernens 

rörelsekapital, inklusive tilläggsfaciliteter och garantier, dess 

tillgänglighet är föremål för att Erbjudandet genomförs. 

Belopp som dras under den Seniora Lånefaciliteten löper 

med rörlig ränta som baseras på relevant IBOR-ränta plus 

 marginal. Den tillämpliga marginalen beror på Koncernens 

skuldsättningsgrad vid den relevanta efterlevnadsperioden.

Den Seniora Lånefaciliteten innehåller sedvanliga garantier 

och åtaganden samt en katalog med avtalsbrott. Den Seniora 

Lånefaciliteten innehåller specifika villkor, s.k. covenants, av-

seende vissa finansiella nyckeltal: (i)  Koncernens skuldsätt-

ningsgrad, d.v.s. förhållandet mellan den konsoliderade netto-

skulden och konsoliderad EBITDA ska inte överstiga 3,75:1 för 

den relevanta referensperioden och (ii) förhållandet mellan 

Koncernens nettoskuld och aktiekapital ska inte överstiga 1,0:1 

för den relevanta referensperioden. Finansiella nyckeltal testas 

kvartalsvis på 12 månaders rullande basis.

Den Seniora Lånefaciliteten ger möjlighet till hel eller del-

vis  förskottsbetalning, med fem bankdagars varsel till Svenska 

 Handelsbanken AB (publ). En förskottsbetalning utlöser en 

upp sägningsavgift som ska betalas av låntagaren till Svenska 

Handelsbanken AB (publ). Det förskottsbetalda lånet kan dras 

på nytt  såvida det inte har avslutats, däremot kan inga belopp 

eller åtaganden som har förskottsbetalats och avslutats dras på 

nytt eller  återinföras.

Vid en ägarförändring av Bolaget måste det ske en obliga-

torisk förskottsbetalning. En ägarförändring anses uppstå om 

en händelse eller en serie av händelser leder till att (i) en person 

eller en grupp av personer, andra än Triton, som agerar i sam-

förstånd äger eller kontrollerar aktier i Bolaget som represen-

terar mer än 50 % av rösterna i Bolaget eller på annat sätt får 

direkt eller indirekt kontroll över Bolaget; eller (ii) om aktierna 

i Bolaget upphör att vara noterade på den reglerade markna-

den Nasdaq Stockholm.

Aktieägarlån
Den 11 januari 2007 ingick Bolaget ett lån om 770 miljoner 

 kronor med slutdatum den 11 januari 2037. Den årliga räntan 

på aktieägarlånet är 10 % och läggs till det utestående beloppet 

årligen. Den 29 mars 2011 ingick Bolaget ett andra aktieägarlån 

med Apolus Holding AB avseende ett lån om 300 miljoner 

 kronor med slutdatum den 29 mars 2041 . Den årliga räntan på 

det andra aktieägarlånet är också 10 % och läggs till det ute-

stående beloppet årligen. Den 15 maj 2012, har det andra aktie-

ägarlånet ändrats för att genomföra en delåterbetalning av 

lånet till Apolus Holding AB. De utestående beloppen för 

aktieägarlånen var 918,8 miljoner kronor per 31 december 2014 

och 941,0 miljoner kronor per 31 mars 2015.

I samband med Erbjudandet, kommer aktieägarlånen från 

Apolus Holding AB att kvittas mot aktier i Bolaget, genom en 

kvittningsemission vilken kommer att genomföras den 17 juni 

2015, såsom beskrivs under ”Aktiekapital och ägarförhållanden – 

Konvertering av aktieägarlån”. Per den 17 juni 2015, förväntas 

det utestående beloppet för aktieägarlånen vara 960,5 miljo-

ner kronor.

Investeringar
Koncernens senaste investeringar är huvudsakligen inriktade 

på att utveckla den vertikala integrationen inom tillverkning, 

underhållsinvesteringar i uthyrningsparken och ytterligare 

ökad flexibilitet och produktivitet. För första kvartalet 2015 

uppgick totala investeringar till 10,0 miljoner kronor, av vilka 

9,9 miljoner bestod av investeringar i materiella anläggnings-

tillgångar och 0,1 miljoner kronor i balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten, och varumärken. 

Koncernens investeringar fortsatte att inriktas på produk-

tionsanläggningarna, med Koncernens fortsatta fokus på 

kapacitetsutveckling i Kina.
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Följande tabell visar de huvudsakliga investeringsposterna (utgifter för att förvärva och uppdatera bolagets immateriella och ma-

teriella tillgångar) per den 31 december 2014, 2013 och 2012.

Per den 31 mars Per den 31 december

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Byggnader och mark n.a. n.a. 1,5 2,4 2,4 1,3
Maskiner och andra tekniska  anläggningar n.a. n.a. 23,0 19,0 19,0 10,0
Inventarier, verktyg och instrument n.a. n.a. 14,6 4,7 4,7 4,6
Hyresutrustning n.a. n.a. 26,8 12,2 12,2 32,3
Balanserade utgifter för utvecklings arbeten och liknande arbeten 0,1 0,0 0,8 0,3 0,3 1,8

Summa 10,01) 7,71) 66,7 38,6 38,6 50,0

1)  Mark och byggnader, fabriker och maskiner, inventarier och verktyg, samt utrustning för uthyrning rapporteras som investeringar i materiella anläggningstillgångar i Bolagets över
siktligt granskade men oreviderade koncernredovisning avseende första kvartalet 2015 respektive 2014.

För räkenskapsåret 2014 uppgick de totala investeringarna till 

66,7 miljoner kronor. Investeringarna hänförde sig främst till 

hyres utrustning (26,8 miljoner kronor), maskiner och andra 

tekniska anläggningar (23,0 miljoner kronor) och inventarier, 

verktyg och instrument (14,6 miljoner kronor). Under 2014 

fortsatte Koncernen att fokusera sina kapacitetsinvesteringar 

på tillverkningsanläggningarna i Kina och investeringar i pro-

duktivitet i tillverkningsanläggningen i Skellefteå, Sverige. 

För räkenskapsåret 2013 uppgick de totala investeringarna 

till 38,6 miljoner kronor, främst relaterade till maskiner och 

andra tekniska anläggningar (19 miljoner kronor) samt hyres-

utrustning (12,2 miljoner kronor). Under 2013 var Koncernens 

investeringar främst inriktade på investeringar i tillverknings-

anläggningar med kapacitetsökning av Koncernens tillverk-

ningsanläggningar i Kina och ökad produktivitet i tillverk-

ningsanläggningen i Sverige.

För räkenskapsåret 2012 uppgick de totala investeringarna 

till 50,0 miljoner kronor, främst avseende hyresutrustning 

(32,3 miljoner kronor) och maskiner och andra tekniska 

anläggningar (10,0 miljoner kronor). Under 2012 fokuserade 

Koncernen sina investeringar främst på underhåll. Bland Kon-

cernens  viktigaste investeringar ingick investeringar i 

uthyrnings parken för att ersätta gammal utrustning efter den 

tidigare omstruktureringen av Koncernens uthyrningspark 

under  tidigare år, försäljning av underutnyttjade och icke-pro-

duktiva maskiner, samt avyttring av fastigheter i samband 

med att Koncernens produktionsanläggning i USA lades ner.

Kontraktuella åtaganden
Det finns inga kontraktuella åtaganden som ännu inte bok-

förts, bortsett från sådana som uppkommit i den löpande verk-

samheten per datumet för balansräkningen. I juni 2013 köpte 

Koncernen all utrustning som tidigare leasats från Svenska 

Handelsbanken AB (publ). Efter köpet har  Koncernen inte 

längre några skyldigheter avseende framtida 

 leasingbetalningar.

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Nedan visas Koncernens ställda säkerheter för räkenskapsåren 

2014, 2013 och 2012:

Per den 31 mars Per den 31 december

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Företagsinteckningar n.a. n.a. 98,6 98,6 98,6 98,6
Aktier n.a. n.a. 2 184,0 2 063,3 2 063,3 1 703,7
Anläggningstillgångar n.a. n.a. 12,0 12,5 12,5 16,6
Fordringar n.a. n.a. 63,1 63,6 63,6 58,3
Varulager n.a. n.a. 90,4 59,8 59,8 42,9
Övrigt n.a. n.a. 3,1 0,3 0,3 0,4

Summa ställda säkerheter 2 451,21) 2 298,11) 2 451,2 2 298,1 2 298,1 1 920,4

1)  Företagsinteckningar, aktier, anläggningstillgångar, fordringar, varulager och övrigt rapporteras som summa ställda säkerheter i Bolagets översiktligt granskade men oreviderade 
koncernredovisningar avseende  första kvartalen 2015 och 2014.
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Arrangemang som inte redovisas 
i balansräkningen
Bortsett från punkterna listade under ” – Ställda säkerheter och 

ansvarsförbindelser”, är Koncernen inte part i några transak-

tioner, avtal eller kontrakt, i vilka något bolag som inte konso-

lideras med Koncernen är part, enligt vilka Koncernen har:

 ❚ åtaganden enligt garantiavtal som inte återspeglas i års-

redovisningen;

 ❚ bibehållet eller villkorat intresse i tillgångar som överlåtits 

till bolag som inte konsolideras med Koncernen eller lik-

nande arrangemang som fungerar som kredit-, likviditets- 

eller marknadsrisksstöd för sådana tillgångar;

 ❚ åtaganden under ett derivatinstrument som både är knutet 

till dess aktier och klassat som eget kapital, eller som inte 

åter speglas i Koncernens balansräkning;

 ❚ åtaganden inklusive villkorade åtaganden, som är hänför-

liga till intresseföretag som inte konsolideras med Koncer-

nen, där sådan entitet erbjuder stöd till Koncernen vad avser 

finansiering, likviditet, marknadsrisk eller kreditrisk, eller 

som tillsammans med Koncernen deltar i leasing, hedging 

eller forsknings- och utvecklingstjänster.

Finansiell riskhantering
Koncernen är utsatt för risker hänförliga till orderstocken, 

 likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder och upp-

tagna lån. Koncernen är exponerad för både ränte- och valuta-

kursrisk. Ränterisken gäller främst externa lån. Utöver detta 

har Koncernen en finansieringsrisk i samband med återfinan-

sieringen av befintliga lån. Koncernen har antagit en finans-

policy som  reglerar hur effekterna av den tidigare nämnda 

exponeringen kan minimeras. För vidare information av-

seende  Koncernens finansiella riskhantering se not 2 i Bolagets 

 koncernredovisning för räkenskapsåren 2014 och 2013, och 

introduk tionen till noterna i Kamila Holding ABs koncern-

redovisning för räkenskapsåren 2013 och 2012.

Koncernen för sin löpande bokföring i, och upprättar sina 

finansiella rapporter i, svenska kronor. 

Riskhantering – ränterisk
Ränterisken är risken att förändringar i marknadsräntan 

påverkar kassaflödet eller det faktiska värdet av finansiella till-

gångar och skulder. 

Fram till mars 2014 säkrade sig Koncernen sig mot expone-

ring från ränterisker genom ränteswappar. Koncernens 

swappavtal löpte ut den 26 mars 2014. För närvarande har 

Koncernen inga hedgningsarrangemang för dess ränteexpo-

nering. För vidare information avseende Koncernens fasta och 

rörliga ränteexponering, se not 17 i Bolagets koncernredovis-

ning för räkenskapsåren 2014 och 2013.

Riskhantering – likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att Koncernen inte kan möta dess 

kortsiktiga betalningsförpliktelser. Koncernen har antagit en 

finansiell policy, som föreskriver att likviditetsreserven ska 

vara av sådan storlek att den kan hantera fluktuationer som 

förväntas i den dagliga likviditeten inom en sexmånaders 

 period. För att uppfylla detta kriterium, har Koncernen till-

gång till en checkräkningskredit och bekräftade lån. För 

vidare information om Koncernens checkräkningskredit, se 

not 23 i Bolagets koncernredovisning för räkenskapsåren 2014 

och 2013. 

Garantiåtaganden. Bolagets huvudsakliga garantiåtagande 

består av dess skyldigheter enligt den svenska pensionsplanen.

Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag. Bolaget har 

ställt ut moderbolagsgarantier för olika kundkontrakt som 

koncernföretag ingått.

Övriga ansvarsförbindelser. Bolaget tillhandahåller genomför-

andegarantier och bankgarantier avseende förskottsbetal-

ningar enligt Koncernens kundavtal och har expanderat facili-

teten med externa kreditgivare.

Nedan visas Koncernens ansvarsförbindelser per den 31 mars 2015 och 2014 och per den 31 december 2014, 2013 och 2012:

Per den 31 mars Per den 31 december

(miljoner SEK)

2015
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(ej reviderade)

2014
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Alimak 
Group

(reviderade)

2013
Kamila

Holding
(reviderade)

2012
Kamila

Holding
(reviderade)

Garantiåtaganden, FPG/PRI n.a. n.a. 0,7 0,7 0,7 0,7
Borgensförbindelser till förmån för  koncernföretag n.a. n.a. 5,2 8,4 8,4 100,4
Andra ansvarsförbindelser n.a. n.a. 206,9 92,5 92,5 68,6

Summa ansvarsförbindelser 212,71) 101,61) 212,7 101,6 101,6 169,7

1)  Garantiåtaganden, FPG/PRI, Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag och andra ansvarsförbindelser rapporteras som summa ansvarsförbindelser i Bolagets översiktligt 
granskade men oreviderade koncernredovisningar avseende första kvartalen 2015 och 2014.
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Riskhantering – valutarisk
Valutarisken är risken att förändringar i utländska valuta-

kurser kommer ha en negativ inverkan på Koncernens resultat. 

Koncernens valutaexponering uppstår vid koncernintern 

finansiering, vid omräkning av externa fordringar och skulder 

samt vid omräkning av resultat- och balansräkningar för 

utländska dotter bolag till Koncernens rapporteringsvaluta 

(svenska kronor). Koncernens valutaexponering är indelad i 

transaktions exponering (exponering i utländsk valuta som 

avser avtals enliga kassa flöden och balansräkningsposter där 

valutakursförändringar påverkar resultat och kassaflöden) 

samt omräkningsexponering (kapital i utländska dotterbolag).

Valutarisken mäts som effekten på rörelsens resultat och 

kapital baserat på uppskattade valutafluktuationer. Resultatet 

av dessa uppskattningar rapporteras årligen till styrelsen i 

Kamila Holding AB. Koncernens valutarisk hanteras med 

hjälp av valutaterminer som täcker de exponerade nettoflö-

dena. De valutor Koncernen i huvudsak exponeras för är EUR, 

USD, AUD, CNY och GBP. 

Riskhantering – kreditrisk
Kreditrisk är risken att motparten i en transaktion inte upp-

fyller sina kontraktuella förpliktelser. Maximal kreditexpone-

ring är lika med det redovisade värdet för finansiella till-

gångar. Den allmänna underliggande kreditrisken är låg med 

hänsyn till Koncernens distribution av kunder och därtill 

 associerade risker i olika marknadssegment och geografiska 

områden. Individuell kreditbedömning genomförs för större 

exponeringar. Bolaget bedömer att Koncernens finansiella till-

gångar vilka inte har förfallit eller skrivits ned har en bra 

 kreditvärdighet. 

Kritiska redovisningsmässiga uppskattningar 
och bedömningar 
Sammanställningen av Koncernens finansiella rapporter 

 kräver att Koncernledningen gör antaganden som påverkar de 

tillgångs- och skuldbelopp som redovisas på dagen för balans-

räkningen, samt de intäkts- och utgiftsbelopp som redovisas 

under räkenskapsperioden. Uppskattningar och bedömningar 

som används för redovisade resultat utvärderas kontinuerligt.

Uppskattningar och bedömningar bygger på historisk 

erfarenhet och diverse andra faktorer som under omständig-

heterna anses rimliga. Faktiska resultat kan komma att avvika 

från dessa uppskattningar vid andra antaganden eller omstän-

digheter. Koncernens viktigaste redovisningsprinciper och en 

beskrivning av användningen av uppskattningar och bedöm-

ningar finns i not 1 i koncernredovisningen för Bolaget för 

räkenskapsåren 2014 och 2013 respektive i inledningen till 

noterna i koncernredovisningen för Kamila Holding AB för 

räkenskapsåren 2013 och 2012.
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Nedanstående tabeller anger Bolagets kapitalisering och net

toskuldsättning per 31 mars 2015. För information avseende 

Bolagets aktiekapital och antal utestående aktier, se ”Aktie

kapital och  ägarförhållanden”.

Informationen som presenteras nedan ska läsas tillsam

mans med ”Operationell och finansiell översikt” och Bolagets 

koncernredovisningar och därtill relaterade noter, som återges 

i Prospektet.

Kapitalisering, skuldsättning och annan 
finansiell information

1)  Inklusive kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder. Avser ”Övriga skulder, 
räntebärande” i de översiktligt granskade men oreviderade koncernredovisningarna 
för första kvartalen 2015 och 2014 avseende Bolaget. 

2)  Samtliga lån från Svenska Handelsbanken AB (publ) är säkerställda. 
3)  Exklusive kortfristig del av lånfristiga räntebärande skulder. Avser ”Räntebärande 

skulder” och ”Skulder till moderbolag” i de översiktligt granskade men oreviderade 
koncernredovisningarna för första kvartalen 2015 och 2014 avseende Bolaget.

4)  Avser ”Räntebärande skulder” i de översiktligt granskade men oreviderade 
 koncernredovisningarna för första kvartalen 2015 och 2014 avseende Bolaget. 

5)  Avser ”Skulder till moderbolag” i de översiktligt granskade men oreviderade 
 koncernredovisningarna för första kvartalen 2015 och 2014 avseende Bolaget.

1)  Avser ”Likvida medel” i de översiktligt granskade men oreviderade koncernredovis-
ningarna för första kvartalen 2015 och 2014 avseende Bolaget.

2)  Avser ”Övriga skulder, räntebärande” i de översiktligt granskade men oreviderade 
koncernredovisningarna för första kvartalen 2015 och 2014 avseende Bolaget. 

3)  Avser ”Räntebärande skulder” i de översiktligt granskade men oreviderade 
 koncernredovisningarna för första kvartalen 2015 och 2014 avseende Bolaget. 

4)  Avser ”Skulder till moderbolag” i de översiktligt granskade men oreviderade 
 koncernredovisningarna för första kvartalen 2015 och 2014 avseende Bolaget.

Kapitalisering

(miljoner SEK)
Per 31 mars 

2015

Kapitalisering

Kortfristiga räntebärande skulder1) 248,0
Garanterade 0,0
Säkerställda2) 248,0
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 0,0

Långfristiga räntebärande skulder3) 1 646,5

Garanterade 0,0
Säkerställda4) 705,5
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet5) 941,0

Eget kapital: 914,2

Aktiekapital 0,1
Bundna reserver/reservfond 0,0
Fria reserver/balanserat  
resultat/ överkursfond 914,1

Nettoskuldsättning

(miljoner SEK)
Per 31 mars 

2015

[A] Kassa1) 376,5
[B] Andra likvida medel 0,0
[C] Kortfristiga finansiella placeringar 0,0
[D] Likviditet [A]+[B]+[C] 376,5

[E] Kortfristiga finansiella fordringar 0,0

[F] Kortfristiga banklån2) 248,0
[G] Kortfristig del av långfristiga skulder 0,0
[H] Andra kortfristiga skulder 0,0
[I] Kortfristiga finansiella skulder [F]+[G]+[H] 248,0

[J] Kortfristig finansiell  nettoskuldsättning  
[I]–[E]–[D]

128,5

[K] Långfristiga banklån3) 705,5
[L] Emitterade obligationer 0,0
[M] Andra långfristiga lån4) 941,0

[N] Långfristig finansiell skuldsättning 
[K]+[L]+[M]

1 646,5

[O] Finansiell nettoskuldsättning [J]+[N] 1 518,0

Per den 31 mars 2015 uppgick Bolagets ansvarsförbindelser till 

212,7 miljoner kronor. Tabellen över kapitalisering och netto

skuldsättning reflekterar inte ändringar i aktiekapitalet som 

inträffat efter den 31 mars 2015. För vidare information, se 

”Aktiekapital och ägarförhållanden – Aktiekapitalets utveckling”
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Kapitalstruktur i samband med Erbjudandet
I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att refinansiera 

sin befintliga seniora lånefacilitet genom att ersätta denna 

med en senior lånefacilitet om 1 250 miljoner kronor med för

fallodatum fem år efter undertecknandet av avtalet. Koncer

nens finansiering kommer huvudsakligen att utgöras av den 

nya seniora lånefaciliteten. Denna lånefacilitet kommer att 

tillhandahållas av Svenska Handelsbanken AB (publ) och är 

villkorad av att Erbjudandet genomförs. Refinansieringen 

kommer att påverka Bolagets nettoräntekostnader framöver.

Om lånefaciliteterna som tillhandahålls under den seniora 

lånefaciliteten funnits tillgängliga den 31 mars 2015 och ovan

nämnda refinansiering hade ägt rum samt bolaget upptagit 

lån om 953,5 miljoner kronor under den revolverande låne

faciliteten skulle Bolagets nettoskuldsättning ha uppgått till 

590,7 miljoner kronor per detta datum. Medel som lånas 

under den nya seniora lånefaciliteten löper med rörlig ränta 

som kommer att baseras på den relevanta IBORräntan plus en 

marginal. Den tillämpliga marginalen är avhängig Koncer

nens skuldsättningsgrad under den relevanta efterlevnads

perioden.

Per 31 mars 2015 uppgick Bolagets eget kapital till 914,2 

miljoner kronor. På årsstämman den 11 maj 2015 beslutade 

Bolaget att genomföra en aktiesplit (33:1) och en fondemission 

utan att emittera några nya aktier varigenom Bolagets aktieka

pital ökade till 660 000 kronor. Den enda förändringen i eget 

kapital som förväntas äga rum under tiden fram till att Bola

gets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm är den som 

följer av kvittningsemissionen av aktieägarlånen från Apolus 

Holding AB. 

Nedanstående tabell visar en sammanställning av Bolagets 

kapitalisering och nettoskuldsättning per 31 mars 2015, juste

rad för de händelser som anges ovan (exklusive kostnader rela

terade till Erbjudandet och refinansieringen), för att visa hur 

Bolagets finansiella ställning skulle ha sett ut den 31 mars 2015 

om dessa händelser ägt rum vid detta datum. 

(miljoner SEK)
Per 31 mars 

2015

Nedskriv-
ningar av  

kapitaliserade 
kostnader för 

nuvarande 
finansiering

Kvittnings-
emission

 riktad till  
Huvudägarna1)

Aktiekapital- 
ökning

Refinansiering av 
nuvarande  

skuldsättning2)

Per 31 mars 
2015 efter 

justeringar1)

Aktiekapital 0,1 – 0,3 0,6 0,0 1,0
Reserver 914,1 (13,7) 940,8 (0,6) 0,0 1 840,6

Summa eget kapital 914,2 (13,7) 941,0 0,0 0,0 1 841.6

Summa skulder 1 894,5 13,7 (941,0) – 0,0 967,2

Summa skulder 1 894,5 13,7 (941,0) – 0,0 967,2

Kontanter och likvida medel 376,5 – 0,0 – 0,0 376,5
Kordfristiga finansiella  
fordringar 0,0 – 0,0 – 0,0 0,0

Nettoskuldsättning 1 518,0 13,7 (941,0) 0,0 0.0 590,7

1)  Baserat på antaganden om ett Erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet och att konvertering av aktieägarlånen från Apolus Holding AB sker den 17 juni 2015, såsom 
beskrivs i avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertering av aktieägarlån”.

2) Exklusive transaktionskostnader.

Förutom vad som framgår ovan eller av ”Operationell och 

 finansiell översikt” har någon väsentlig förändring av Bolagets 

kapitalisering eller skuldsättning inte inträffat sedan 31 mars 

2015, förutom sådana förändringar vilka följer av den löpande 

verksamheten. 

Väsentliga händelser efter 31 mars 2015
I maj 2015 ingick Bolaget ett ramtavtal med Statoil avseende 
tillhandahållande av industriell utrustning för linbaserade 
hissystem till Johan Sveidrupprojektet, och i enlighet med 
detta avtal erhöll Bolaget en order upp gående till 148 miljoner 
NOK för leveranser planerade till 2016 och 2017. Ramavtalet 
omfattar även optioner för ytterligare ordrar till andra Statoil
projekt.

Den 11 maj 2015 beslutade Bolagets styrelse att ansöka om 
notering av Bolagets aktier på  Nasdaq Stockholm. Denna dag 
beslutade även årsstämman att genomföra en aktiesplit (33:1) 
och en fondemission utan att emittera några nya aktier varige
nom Bolagets aktiekapital ökade till 660 000 kr. På samma års
stämma beslutades att genom en ändring av Bolagets bolag
sordning omvandla Bolaget till ett publikt aktiebolag och 
möjliggöra anslutning till Euroclear Sweden AB. 

Den 17 juni 2015, förväntas den extra bolagsstämman 
besluta om att emittera 10 975 371 aktier för att kvitta aktie
ägarlånen, villkorat av att noteringen slutförs och förutsatt att 
Erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet. 
 Kvittningsemissionen kommer att genomföras med ett teck
ningspris per aktie motsvarande Erbjudandepriset.
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Styrelsen
Enligt Bolagets bolagsordning (”Bolagsordningen”) ska 

 styrelsen bestå av tre till tio ledamöter utsedda av aktieägarna 

på bolagsstämma. Vidare är arbetstagarorganisationer enligt 

lag berättigade att utse två ordinarie styrelseledamöter samt 

motsvarande antal suppleanter. Styrelsen består för närva

rande av sex ledamöter,  valda av årsstämman som hölls den 

11 maj 2015 för tiden intill slutet av 2016 års årsstämma. För 

närvarande är två arbetstagar representanter utsedda att ingå i 

 styrelsen. Inga arbetstagarsuppleanter är utsedda att ingå i 

styrelsen.

I enlighet med kraven uppställda i svensk kod för bolags

styrning (”Koden”) ska mer än hälften av styrelseledamöterna 

vilka utsetts av bolagsstämman vara oberoende i förhållande 

till Bolaget och Bolagets koncernledning (”Koncernled-

ningen”). Denna regel omfattar inte arbetstagarrepresentan

ter. Det finns ingen veder tagen definition av begreppet 

 ”oberoende”, men en styrelseledamots oberoende kan exem

pelvis ifråga sättas om denne, direkt eller indirekt, har omfat

tande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska 

mellan havanden med Bolaget. En samlad bedömning av en 

styrelseledamots förhållande till Bolaget ska göras i  varje 

enskilt fall. Ingen av de stämmovalda styrelseledamöterna i 

Bolaget är anställd av Bolaget eller annat bolag i Koncernen. 

Samtliga stämmovalda styrelse ledamöter bedöms vara obero

ende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen. Koden 

kräver vidare att minst två av de bolagsstämmovalda styrelse

ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolagets 

större aktieägare. Större aktieägare är, enligt definitionen i 

Koden, aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 

procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget. Se ”Aktie

kapital och ägarförhållanden” för information om Bolagets 

större aktieägare. Dessa styrelseledamöter måste även, på basis 

av sådana individuella bedömningar som beskrivs ovan, vara 

oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen. 

En styrelseledamot anses inte vara oberoende i förhållande till 

Bolagets större aktieägare om han eller hon är anställd eller 

styrelseledamot i ett bolag som är större aktieägare. Vid 

bedömningen av om en styrelse ledamot är  oberoende i förhål

lande till en större aktieägare ska omfattningen av styrelsele

damotens direkta och indirekta relation till den större aktieä

garen beaktas. Fyra styrelseledamöter som valts av 

årsstämman som är oberoende i förhållande till Bolaget och 

Koncernledningen är oberoende i förhållande till Bolagets 

större aktieägare. Därmed uppfyller Bolaget Kodens krav på 

styrelsens oberoende i förhållande till Bolaget, Koncern

ledningen och Bolagets större aktieägare.

I tabellen nedan anges styrelseledamöterna med uppgift 

om födelseår, året för initialt inval i styrelsen, befattning, 

huruvida de anses vara oberoende gentemot Bolaget och större 

aktieägare såsom detta definieras i Koden, samt deras aktie

innehav i Bolaget.

Styrelse, koncernledning och revisor

Namn Födelseår
Ledamot 
sedan Befattning

Oberoende  
i förhållande  
till Bolaget

Oberoende i 
 förhållande till 

större aktieägare
Aktieinnehav  

i Bolaget

Anders Thelin 1950 2015 Ordförande Ja Ja 118 866
Carl Johan Falkenberg 1975 2009 Styrelseledamot Ja Nej 141 438
Göran Gezelius 1950 2009 Styrelseledamot Ja Ja 141 438
Joakim Rosengren 1960 2008 Styrelseledamot Ja Ja 141 438
Anders Jonsson 1950 2011 Styrelseledamot Ja Nej 282 876
Eva Lindqvist 1958 2015 Styrelseledamot Ja Ja 10 791
Kenneth Johansson 1956 2001 Styrelseledamot* – Ja 0
Greger Larsson 1959 2009 Styrelseledamot* – Ja 0

* Arbetstagarrepresentant
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Styrelse, koncernledning och revisor

Anders Thelin (ordförande för 
 styrelsen och ersättnings utskottet)
Styrelseledamot och styrelseordförande 

sedan 2015. 

Född: 1950.

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk fysik 

från Uppsala universitet (1976).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse

ordförande i Logstor AS. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 

Medlem i koncernledning Sandvik AB, 

VD Sandvik Tooling, VD Sandvik Venture, 

Ord förande Sandvik Intellectual Property 

AB, Styrelseledamot i Haldex AB och Seco 

Tools AB.

Aktieägande i Bolaget: 118 866.

Carl Johan Falkenberg
Styrelseledamot sedan 2009. 

Född: 1975.

Utbildning: Magisterexamen i Företags

ekonomi från Stockholms universitet, 

Stockholm (2000).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse

ledamot i Kährs Holding AB (publ), 

 Trignition Holding AB, Trignition 

 Acquisition AB, Apolus Holding AB, 

 Alimak Hek Group AB, Kamila Holding 

AB, RMG  Falkenberg Associates 

 Aktiebolag och Infratek AS.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 

Investment Advisory Professional, Triton 

Advisers (Sweden) AB.

Aktieägande i Bolaget: 141 438.

Göran Gezelius  
(Ordförande för  revisionskommittén)
Styrelseledamot sedan 2009.  

Ordförande för revisionskommittén sedan 

2015. 

Född: 1950.

Utbildning: Civilekonom i Företagseko

nomi från Handelshögskolan,  Stockholm 

(1973). Magisterexamen, Civilingenjör i 

Kemiteknik från Kungliga Tekniska Hög

skolan, Stockholm (1977).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse

ordförande för AMF  Pensionsförsäkring 

AB, styrelseordförande för Sekab Biofuel 

 Industries AB och styrelseordförande eller 

styrelseledamot i samtliga övriga bolag i 

Sekabkoncernen Styrelseledamot i 

 Cleanergy AB. Styrelse ledamot och ägare 

av Deplano AB. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 

 Styrelseledamot och del av ledningen för 

Föreningen Teknikföretagen. Styrelse

ledamot i Tobii Technology AB och Note 

AB (publ).

Aktieägande i Bolaget: 141 438 genom 

 kapitalförsäkringar.

Styrelseledamöter

Joakim Rosengren 
Styrelseledamot sedan 2008. 

Född: 1960.

Utbildning: Civilekonom i företagseko

nomi från Handelshögskolan,  Stockholm 

(1986). Löjtnant, Officers högskolan (1981).

Övriga nuvarande befattningar: VD och 

 styrelseledamot för DeLaval Holding AB 

samt VD och styrelseordförande för 

DeLaval International AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): –

Aktieägande i Bolaget: 141 438.

Kenneth Johansson
Styrelseledamot sedan 2001.

Född: 1956.

Övriga nuvarande befattningar: 

Styrelseledamot i Alimak Hek Group AB, 

Kamila Holding AB och Alimak Hek AB

Vald till arbetstagarrepresentant av med

lemmarna i IF Metall. 

Aktieägande i Bolaget: 0.

Anders Jonsson 
Styrelseledamot sedan 2011. 

Född: 1950.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik 

från Linköpings Tekniska Högskola 

(1976).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse

ordförande för Talis GmbH. Styrelseleda

mot i Rejlers AB (publ), Mycronic AB (publ) 

och  Battenfeld Cincinnati AG. Vice ord

förande för den Svenskschweiziska 

 Handelskammaren, Schweiz.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  

Chef för Robotics Division och medlem i 

 koncernledningen för ABB.

Aktieägande i Bolaget: 282 876.

Greger Larsson
Styrelseledamot sedan 2009.

Född: 1950.

Övriga nuvarande befattningar: 

Styrelseledamot i Alimak Hek Group  AB, 

Kamila Holding AB och Alimak Hek AB.

Vald till arbetstagarrepresentant av med

lemmarna i PTK. 

Aktieägande i Bolaget: 0. 

Eva Lindqvist
Styrelseledamot sedan 2015. 

Född: 1958.

Utbildning: Civilingenjör i teknik från 

 Linköpings Tekniska Högskola (1981). 

Civilekonom, Linköpings Tekniska 

 Högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse

ledamot i Caverion Internal Services AB, 

Com Hem Holding AB (publ), Caverion 

Oyj, SWECO AB (publ), Bodycote plc., 

Mycronic AB (publ), Tieto Oyj, ASSA 

ABLOY AB (publ), Xer Invest AB och 

 Lineco AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 

 Styrelseledamot i Revers Holding AB 

 (Episerver), Niscayah AB, Todos AB, 

 Schibsted ASA, KF Media AB, Almi 

 Företagspartner Aktiebolag, Birdstep 

Technology ASA, Nordia Innovation AB 

och Transmode Holdings AB. Styrelse

ordförande i Xelerated, BitSec AB och 

Admeta AB. VD för Svenska Smak

upplevelser AB och Xelerated Holding AB .

Aktieägande i Bolaget: 10 791.
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Koncernledning och övriga ledande  befattningshavare
I tabellen nedan anges Koncernledningen med uppgift om namn, födelseår, år för inträde i Koncernledningen, nuvarande 

 befattning, samt deras aktieinnehav i Bolaget. 

Namn Födelseår

Medlem av 
 Koncernledningen 
sedan Befattning

Aktieinnehav  
i Bolaget

Verkställande direktör:

Tormod Gunleiksrud 1960 2012 VD, Koncernchef och global chef för  affärsområdet 
Industrial Equipment

495 000

Övrig Koncernledning:

Stefan Rinaldo 1963 2007 CFO 326 469
Rolf J Persson 1965 2007 Vice VD och global chef för Produktion 326 469
Nils-Erik Häggström 1954 2007 Vice VD och global chef för affärsområdet   

Generell Industri
326 469

Jose Olguin Calderon 1952 2013 Vice VD och global chef för affärsområdet  
Olja & Gas

169 521

Henrik Teiwik 1980 2013 Affärsutvecklare och global chef för  affärsområdet 
Rental

79 200

Fredrik Betts 1975 2015 Vice VD och global chef för affärsområdet  
Construction Equipment

53 790

John Womack 1966 2015 Chef för Investerarrelationer 0
Alexander Pantchev 1980 Inköpschef 0
Frank Klessens 1964 Vice VD, Produktledning 326 469
Mike Pagendam 1966 2005 Vice VD och global chef för affärsområdet   

After Sales
414 843
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Styrelse, koncernledning och revisor

Alexander Pantchev 
Befattning: Inköpschef. 

Född: 1980

Utbildning: London Guildhall University 

(2004).

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 

Strategisk inköpschef, på ABB.

Aktieinnehav i Bolaget: 0.

Frank Klessens 
Befattning: Vice VD, Produktledning. 

Född: 1964

Utbildning: Pius X College Bladel (1979).

Övriga nuvarande befattningar: Ordförande 

för branchorganisationen VSB och VD för 

Alimak Hek BV.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  

Chef för affärsområdet Rental i Alimak 

Hek Group AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 326 469.

Mike Pagendam 
Befattning: Vice VD och global chef för 

affärsområdet After Sales. 

Född: 1966

Utbildning: St. Helens Technology College 

(1984).

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 

 Styrelseledamot i HeisTek A/S och 

 HeisTek Bergen A/S. 

Aktieinnehav i Bolaget: 414 843.

Koncernledning 

Tormod Gunleiksrud 
Befattning: Koncernchef, VD och global 

chef för affärsområdet Industrial 

 Equipment 

Född: 1960

Utbildning: Elektroteknik, Sofienberg 

Technical School, Oslo (1984).

Övriga nuvarande befattningar: VD Alimak 

Hek Group AB, Kamila Holding AB och 

Alimak Hek SRL.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD 

för ABB Engineering Ltd och Vice koncern

chef för ABB Management  Services Ltd.

Aktieinnehav i Bolaget: 495 000.

Stefan Rinaldo 
Befattning: CFO. 

Född: 1963

Utbildning: Kandidatexamen i företags

ekonomi från Karlstad Universitet (1985).

Övriga nuvarande befattningar: VD  Alimak 

Hek Finance Aktiebolag och styrelse

ledamot i Alimak Hek AB, Alimak Hek Inc, 

Alimak Hek SRL, Alimak Hek India Pvt 

Ltd, Alimak Hek Ltd, Alimak Hek Pte Ltd, 

HeisTek Bergen AS och  HeisTek AS.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): – 

Aktieinnehav i Bolaget: 326 469.

Rolf J Persson 
Befattning: Vice VD och global chef för 

 produktion. 

Född: 1965

Utbildning: Masterexamen i  Maskinteknik 

från Luleå Tekniska  Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: VD  Alimak 

Hek AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): – 

Aktieinnehav i Bolaget: 326 469.

Nils Erik Häggström 
Befattning: Vice VD och global chef för 

affärsområdet Generell Industri. 

Född: 1954

Utbildning: Masterexamen från Luleå 

 Tekniska Universitet (1978).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse

ledamot i Alimak Hek AB, Alimak Hek 

Vertical Access Equipment  (Changshu) Co. 

Ltd, Alimak Hek Pte Ltd, Alimak Hek Ltd, 

Alimak Hek Ltd och  Alimak Hek Pty Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): – 

Aktieinnehav i Bolaget: 326 469.

Jose Olguin Calderon 
Befattning: Vice VD och global chef för 

affärsområdet Olja & Gas. 

Född: 1952

Utbildning: Civilingenjör från  Universidad 

Nacional Autonoma de  Mexico (1975).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD 

och affärsutvecklingschef för Alimak Hek.

Aktieinnehav i Bolaget: 169 521.

Henrik Teiwik 
Befattning: Affärsutvecklare och global 

chef för affärsområdet Rental. 

Född: 1980

Utbildning: Masterexamen i företags

ekonomi från Handelshögskolan i 

 Stockholm (2005).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 

Managementkonsult på McKinsey & 

 Company

Aktieinnehav i Bolaget: 79 200.

Fredrik Betts
Befattning: Vice VD och global chef för 

affärsområdet Construction Equipment.  

Född: 1975

Utbildning: Kandidatexamen i företags

ekonomi från Thames Valley University i 

London (2002).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 

 Global Försäljningschef på ABB UK Ltd.

Aktieinnehav i Bolaget: 53 790.

John Womack
Befattning: Chef för investerarrelationer. 

Född: 1966

Utbildning: Kandidatexamen i national

ekonomi från Lunds universitet (1992) och 

diplomerad från IHR (Stockholms Univer

sitet 1995).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse

ordförande och VD i Womack Investor 

Relations AB och Senior Advisor på Fogel 

& Partners i Stockholm AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 

Informations–och IRdirektör, Clas Ohlson.

Aktieinnehav i Bolaget: 0.
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Övrig information om styrelseledamöter, 
 Koncernledningen och övriga ledande 
 befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter, Koncernledningen och övriga 

ledande befattningshavare kan kontaktas på Bolagets adress 

Brunkebergstorg 5, 111 51 Stockholm, Sverige eller via telefon 

+46 (0)8 402 1440 (Huvudkontor).

Ingen av styrelseledamöterna, Koncernledningen eller 

övriga ledande befattningshavare har i egenskap av styrelse

ledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i 

konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de 

senaste fem åren. Ingen av styrelseledamöterna, Koncern

ledningen eller övriga ledande befattningshavare har dömts i 

ett bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Inga 

 anklagelser och/eller sanktioner har utfärdats mot någon av 

styrelse ledamöterna, medlemmarna i Koncernledningen eller 

övriga ledande befattningshavare av i lag eller förordning 

bemyndigade myndigheter (däribland godkända professio

nella organisationer) under de senaste fem åren. 

Ingen av styrelseledamöterna, Koncernledningen eller 

övriga ledande befattningshavare har under de fem senaste 

åren förbjudits av domstol från att ingå i ett bolags förvalt

nings–lednings–eller kontrollorgan, eller från att inneha 

ledande eller övergripande funktioner i ett bolag. Det finns 

inga familjeband mellan styrelseledamöter, Koncernled

ningen eller övriga ledande befattningshavare. Ingen av 

styrelse ledamöterna, Koncernledningen eller övriga ledande 

befattningshavare har något privat intresse som kan strida 

mot Bolagets intressen. Flera styrelseledamöter, medlemmar 

av Koncernledningen och övriga ledande befattningshavare 

har vissa finansiella intressen i Bolaget till följd av deras 

direkta eller indirekta innehav av aktier i Bolaget. Aktie ägande 

styrelseledamöter samt vissa aktieägande anställda, kommer 

att åta sig, med vissa förbehåll, att inte sälja sina respektive 

innehav i Bolaget under viss tid efter att handeln på Nasdaq 

Stockholm har inletts, se ”Aktie kapital och  ägarförhållanden – 

Lockup avtal.” 

Revisor
Val av revisor skedde senast vid årsstämman som hölls den 

11 maj 2015, då det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young 

AB med Rickard Andersson (auktoriserad revisor och medlem i 

FAR, den svenska branchorganisationen för redovisnings

konsulter, revisorer och rådgivare) som huvudansvarig revisor 

omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Deloitte 

AB var dessförinnan Bolagets revisor för räkenskapsåren 2004 

till 2012, med Henrik Nilsson som huvudansvarig  revisor. 

Deloitte AB:s kontorsadress är Rehnsgatan 11, 113 79 

 Stockholm.

Efter att en utvärdering av Deloitte AB:s revisionsarbete 

samt en jämförande analys av anbud lämnade av andra 

revisions byråer, valde Bolaget i samband med 2013 års års

stämma utse Ernst & Young AB som Bolagets registrerade 

revisions bolag. Ernst & Young AB:s kontorsadress är Jakobs

bergsgatan 24, 103 99 Stockholm. 
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Bolagsstyrning 
Alimak Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. 

Innan noteringen på Nasdaq Stockholm har bolagsstyrningen 

i Bolaget utgått från svensk lagstiftning samt interna regler 

och riktlinjer. När Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm 

kommer det även att följa Nasdaq Stockholms Regelverk för 

emittenter samt Koden. Koden är tillämplig för alla svenska 

bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad mark

nad i Sverige och ska tillämpas fullt ut från datumet för den 

första årsstämman som hålls året efter noteringen. Bolag är 

inte förpliktade att tillämpa varje regel i Koden, utan tillåts att 

välja alternativa lösningar som de anser vara bättre lämpade 

för deras speciella förutsättningar. Detta förutsätter att 

 bolaget rapporterar varje avvikelse, beskriver den alternativa 

lösningen och förklarar skälet för avvikelsen i sin årliga 

bolagsstyrningsrapport (den så kallade ”följ eller förklara

principen”).

Bolaget kommer att tillämpa Koden från det att dess aktier 

noteras på Nasdaq Stockholm. Eventuella avvikelser från 

Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrap

port, som kommer att upprättas för första gången för räken

skapsåret 2015. I den första bolagsstyrningsrapporten behöver 

Bolaget emellertid inte förklara avvikelse till följd av bristande 

uppfyllelse av regler vars tillämpning inte aktualiserats under 

den tidsperiod som bolagsstyrningsrapporten omfattar. 

 Bolaget förväntar sig för närvarande inte att rapportera någon 

 avvikelse från Koden i bolagsstyrningsrapporterna.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslag (2005:551) (”Aktiebolagslagen”) är 

bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och 

aktie ägarna utövar sin rösträtt vid sådana stämmor. Utöver 

årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Bola

gets årsstämmor hålls i Stockholm, Sverige, före juni månads 

utgång varje kalenderår. På bolagsstämman utövar aktie

ägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel avseende fast

ställande av resultat–och balansräkningar, disposition av 

 Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens 

ledamöter och verkställande direktör, val av styrelse ledamöter 

och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Styrelsen väljs normalt vid årsstämman intill slutet av 

nästa årsstämma. Enligt Bolagsordningen ska styrelsen, i den 

mån den väljs av årsstämman, bestå av minst tre och högst tio 

ledamöter. 

Kallelser till årsstämmor och extra bolagsstämmor där 

 ändringar i Bolagsordningen ska behandlas måste utfärdas 

inte tidigare än sex veckor och inte senare än fyra veckor innan 

bolagsstämman. Kallelser till övriga extra bolagsstämmor 

måste, efter det att Bolagets aktier är noterade, utfärdas inte 

tidigare än sex veckor och inte senare än tre veckor innan den 

extra bolagsstämman. Kallelser till bolagsstämmor ska ske 

genom annonsering i Post–och Inrikes Tidningar och på Bolagets 

webbplats. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i 

Svenska Dagbladet. När Alimak Group AB (publ) har noterats 

kommer ett pressmeddelande på svenska och engelska inne

hållande kallelsen i sin helhet att utfärdas före varje bolags

stämma. 

Rätt att delta på bolagsstämma
Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear 

Sweden AB (”Euroclear Sweden”) förda aktieboken fem varda

gar (lördagar inkluderade) före bolagsstämma, och som senast 

det datum som anges i  kallelsen till bolagstämman har med

delat Bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på 

bolagsstämman och att rösta för hela  antalet innehavda aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank 

eller annan förvaltare måste utöver att informera Bolaget 

begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den 

av Euroclear Sweden förda aktieboken, för att vara berättigade 

att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina 

förvaltare i god tid före avstämningsdagen. 

Aktieägare får delta vid bolagsstämma personligen eller 

genom fullmaktsombud, och får medföra högst två biträden. 

Aktieägares initiativrätt 
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid bolags

stämma måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran 

måste vanligtvis vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före 

bolagsstämman. 

Valberedning
Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars uppgift är 

att lämna förslag till årsstämman vad avser val av ordförande 

vid bolagsstämmor, styrelse, styrelseordförande, revisor, 

styrelse arvode för varje styrelseledamot (uppdelat mellan ord

föranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskotts

arbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, 

förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen. 

Fram till slutet av årsstämman som hölls den 11 maj 2015, har 

valberedningens huvudsakliga uppgifter utförts av Huvud

ägarna i egenskap av ägare av Bolaget.

Vid årsstämman den 11 maj 2015 beslutades att valbered

ningen före årsstämman 2016 ska utgöras av representanter för 

de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av 

Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti varje år, till

sammans med styrelsens ordförande, som även ska samman

kalla valberedningen till dess första sammanträde. Den leda

mot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska 

utses till ordförande i valberedningen. Om en eller flera aktie

ägare som utsett ledamöter i valberedningen inte tidigare än 

två månader före årsstämman 2016 längre tillhör de fyra röst

mässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa 

Bolagsstyrning
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aktieägare avgå och den eller de aktieägare som tillkommit 

bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att 

utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valbered

ningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner 

det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare represen

tera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av 

de fyra röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som 

storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens 

sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje års

stämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstäm

man. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valbered

ningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som 

valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Val

beredningens mandattid löper tills dess att nästkommande 

valberednings sammansättning offentliggjorts.

Styrelsen 
Styrelsens uppgifter regleras i Aktiebolagslagen, Bolags

ordningen och Koden, varav Koden kommer att bli tillämplig 

för Bolaget efter noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm. 

Därutöver regleras styrelsens arbete av en av  styrelsen årligen 

fastställd arbetsordning. Arbetsordningen för styrelsen regle

rar arbets–och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamö

ter, styrelsens ordförande och utskott. Vidare styrs arbetsför

delningen mellan styrelsen och den verkställande direktören 

av instruktioner för verkställande direktören som styrelsen 

antar årligen. Instruktionerna för den verkställande direktö

ren innehåller även rutiner för ekonomisk rapportering för 

verkställande direktören. 

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för 

tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagsordningen 

ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av 

minst tre och högst tio ledamöter

Styrelsens uppgifter inbegriper fastställande av strategier, 

affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut och årsredo

visningar samt antagande av instruktioner, policys och rikt

linjer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen 

och säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen 

och internkontrollen, samt utvärdera verksamheten mot av 

styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Slutligen beslutar sty

relsen om betydande investeringar och förändringar i Koncer

nens organisation och verksamhet. Styrelseordföranden är 

ansvarig för arbetet i styrelsen och för att tillse att styrelsens 

arbete utförs effektivt och för att styrelsen utför sina arbets

förpliktelser i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. 

Styrelseordföranden ska i nära samarbete med verkställande 

direktören följa Bolagets utveckling samt förbereda och leda 

styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att 

styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fort

löpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete 

effektivt. Styrelseordföranden företräder Bolaget gentemot 

dess aktieägare. 

Revisionsutskott
Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att tillse att 

 styrelsen uppfyller kraven på övervakning i förhållande till 

intern styrning, revision, internrevision, riskbedömning, 

redovisning och finansiell rapportering. Revisionsutskottet 

ska granska processerna och rutinerna för de ovan nämnda 

områdena och, i samband med detta, bilda sig en uppfattning 

om Bolaget tillämpar reglerna för finansiell rapportering på 

ett konsekvent och rättvisande sätt och i enlighet med rele

vanta förfaranden och rutiner. Revisonsutskottet ska också 

bilda sig en uppfattning om risksituationen i Bolaget och 

bedöma om de tillämpade rutinerna för internkontroll och 

styrning är ändamålsenliga och effektiva samt bedöma om 

Bolagets rapportering i årsredovisningen om risker och hante

ring av risker är korrekt och tillräcklig. Därutöver ska 

 revisionsutskottet övervaka revisorns opartiskhet och själv

ständighet, utvärdera revisionsarbetet samt diskutera koordi

nationen mellan extern och intern revision med revisorn. 

Revisionsutskottet ska också bistå Bolagets valberedning vid 

framtagande av förslag till revisor och rekommendation av

seende arvode till revisorn. Revisions utskottet har tre ledamö

ter, Göran Gezelius (ordförande), Carl Johan Falkenberg och 

Eva Lindqvist. Revisionsutskottet ska uppfylla kraven på redo

visnings–och revisionskompetens som stadgas i Aktiebolags

lagen.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgift är att förbereda frågor avseende 

ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 

direktören och Bolagets övriga ledande befattningshavare. 

Arbetet innefattar att förbereda förslag på riktlinjer för bland 

annat fördelningen mellan fast och rörlig ersättning och för

hållandet mellan resultat och kompensation, huvudsakliga 

villkor för bonus–och incitamentsprogram, villkor för övriga 

förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag samt 

att bereda förslag till individuella kompensationspaket för 

verkställande direktören och andra ledande befattnings

havare. Ersättningsutskottet ska vidare övervaka och utvär

dera utfallet av de rörliga ersättningarna och hur Bolaget följer 

riktlinjerna för ersättningar som antagits av bolagsstämman. 

Ersättningsutskottet ansvarar också för att bistå styrelsen med 

dess årliga översyn av ledande befattningshavare, inklusive 

den verkställande direktören, och för att underlätta för styrel

sen med successionsplanering för ledande befattningshavare. 

Ersättningsutskottet har tre ledamöter, Anders Thelin (ord

förande), Eva Lindqvist och Anders Jonsson.

Verkställande direktör och övriga  
ledande befattningshavare
Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och 

ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga 

 driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verk

ställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och 

instruktionen för den verkställande direktören. Den verkstäl
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lande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och 

sammanställa information inför styrelsemöten och även för 

föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den 

verkställande direktören ansvarig för den finansiella rapporte

ringen i Bolaget och måste således se till att styrelsen erhåller 

adekvat information för att denna ska kunna utvärdera Bola

gets finansiella ställning. 

Den verkställande direktören ska fortlöpande hålla styrel

sen informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, 

utvecklingen av försäljningen, Bolagets resultat och finan

siella ställning,  likviditet, viktiga affärshändelser samt alla 

andra händelser, omständigheter eller förhållanden som kan 

antas vara av betydelse för Bolagets aktieägare.

Den verkställande direktören, Koncernledningen och 

övriga ledande befattningshavare presenteras i avsnittet 

 ”Styrelse,  koncernledning och revisor.”

Ersättning till styrelseledamöter, 
 verkställande direktör och övriga  
ledande befattningshavare
Ersättning till styrelseledamöter
På årsstämman den 11 maj 2015 beslutades att arvode ska utgå 

till styrelsens ordförande med 600 000 kronor och till övriga 

styrelseledamöter med 300 000 kronor. Vidare beslutades att 

arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden för 

Revisions utskottet, 75 000 till ordföranden för Ersättnings

utskottet, 70 000 kronor till varje medlem i Revisionsutskottet 

(ordföranden undantagen), och 50 000 kronor till varje med

lem i Ersättningsutskottet (ordföranden undantagen). 

På årsstämman den 11 maj 2015 beslutades vidare att under 

förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och efter 

skriftlig överenskommelse mellan Bolaget och ett av en 

styrelse ledamot helägt bolag, eller av styrelseledamot tillsam

mans med närstående till styrelseledamoten helägt bolag, kan 

Bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom ett av 

styrelse ledamoten helägt bolag, eller av styrelseledamot till

sammans med närstående till styrelseledamoten helägt bolag. 

Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp 

motsvarande sociala avgifter enligt lag och, om tillämpligt, 

med mervärdesskatt enligt lag.

Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter 

att deras uppdrag som styrelseledamöter upphört. Styrelse

ordföranden Anders Thelin har rätt till en bonus om 2 288 724 

kronor (efter skatt och sociala avgifter) efter avslutad notering 

av Bolaget på Nasdaq Stockholm.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och 
andra ledande befattningshavare 
Enligt Aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att lägga fram för

slag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören 

och andra ledande befattningshavare på årsstämman. Sådana 

av årsstämman beslutade riktlinjer är endast tillämpliga på 

nya anställningsavtal ingångna mellan Bolaget och  respektive 

ledande Befattningshavare, varför det kan finnas anställnings

avtal som inte fullt ut följer de nu gällande riktlinjerna.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställnings

villkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. 

 Alimak Group tar hänsyn både till global ersättningspraxis 

och praxis i landet för varje ledande befattningshavare. Den 

totala ersätt ningen till ledande befattningshavare ska bestå av 

fast lön, rörliga komponenter i form av årlig och långsiktig 

rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Grundlönen 

ska vara konkurrenskraftig och reflektera ansvar och 

 prestation. 

Alla ledande befattningshavare kan, från tid till annan, 

erbjudas kontantbonusar. Dessutom kan årsstämman besluta 

att erbjuda långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie–och 

aktiekurs relaterade incitamentsprogram. Dessa incitaments

program ska vara avsedda att bidra till långsiktig värdetillväxt 

och skapa ett delat intresse för värdetillväxt för aktieägare och 

anställda. 

Frågor om ersättning till verkställande direktören och 

övriga ledande befattningshavare ska beredas av ersättnings

utskottet och beslutas av styrelsen. 

Styrelsen får frångå riktlinjerna i vissa fall om det finns 

särskilda skäl för det.

Ersättningar räkenskapsåret 2014
Tabellen nedan visar en överblick över ersättningar till styrel

sen, den verkställande direktören och övriga medlemmar av 

 Koncernledningen för räkenskapsåret 2014.

Avgift Fast lön Rörlig lön Pension
Övriga  

f örmåner
Summa  
(TSEK)

Styrelseledamöter 1 050 – – – – 1 050
VD – 3 564 1 166 1 247 – 5 977

Övriga medlemmar av 
 Koncernledningen – 10 138 2 038 3 828 409 16 413
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Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktören, 
Koncernledningen och andra ledande befattningshavare
Ersättning till den verkställande direktören och övriga med

lemmar av Koncernledningen samt ledande befattningshavare 

utgörs av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt  pension. 

Den rörliga lönen uppgår generellt till maximalt 40 % av den 

årliga fasta lönen och är kopplad till Bolagets prestation. För 

en majoritet av medlemmarna i Koncernledningen och andra 

ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om sex 

till tolv månader om anställningen sägs upp av Bolaget. Fyra 

medlemmar i Koncernledningen och andra ledande befatt

ningshavare har rätt till avgångsvederlag (under en  period om 

tolv till arton månader). Verkställande direktörens avgångs

vederlag motsvarar tolv månaders fast lön. 

Information om pensionsförpliktelser anges i Bolagets 

reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2014, 

not 20.

Insider –och informationspolicy
Bolaget har upprättat policydokument i syfte att informera 

anställda och andra berörda inom Alimak Group AB (publ) och 

 Koncernen om de tillämpliga reglerna och föreskrifterna för 

Bolagets informationsgivning och de särskilda krav som gäller 

för personer aktiva inom ett noterat bolag, till exempel när det 

gäller kurs påverkande information. I detta sammanhang har 

Bolaget också skapat rutiner för hantering av spridning av 

information som inte har offentliggjorts (vanligtvis kallad 

insiderlista eller loggbok).

Intern kontroll
Styrelsen och den verkställande direktören är ytterst ansvariga 

för att säkerställa att interna kontroller är utvecklade, kom

municerade till och förstådda, av de av Bolagets anställda som 

ansvarar för de individuella kontrollrutinerna, samt att kon

trollrutinerna övervakas, verkställs, uppdateras och under

hålls. Chefer på varje nivå är ansvariga för att säkerställa att 

interna kontroller är upprättade inom deras egna verksam

hetsområden och att dessa kontroller fyller sitt syfte. 

Bolaget har vid tidpunkten för Prospektet inte inrättat 

någon särskild funktion för intern revision. Denna uppgift 

fullgörs av styrelsen och styrelsens revisionsutskott. På Kon

cernnivå ansvarar vidare den verkställande direktören, globala 

affärsområdeschefer, den globala chefen för produktion, verk

ställande direktör för respektive lokalt bolag och Koncernens 

CFO tillsammans med Koncernens ekonomifunktion för att 

en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. 

Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Bolagets och 

Koncernens organisation, rutiner och uppföljningsåtgärder. 

Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell 

rapportering sker, att Bolagets och Koncernens finansiella rap

portering är upprättad i överensstämmelse med lag och till

lämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. 

Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efter

levnaden av Bolagets och Koncernens policys, principer och 

instruktioner. Därutöver bevakas skyddet av Bolagets till

gångar samt att Bolagets resurser utnyttjas på ett kostnads

effektivt och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom 

uppföljning av implementerade informations–och affärs

system samt genom analys av risker. Koncernens externa revi

sorer används även för att bekräfta grundläggande kontroller 

hänförliga till firmateckningsrätter samt för särskilda gransk

ningsprojekt från fall till fall.

Revision 
Den externa revisionen av Bolagets och en majoritet av dess 

dotterbolags bokföring samt även av styrelsens och Koncern

ledningens förvaltning, är utförd i enlighet med god redovis

ningssed. Revisorn närvarar på minst ett styrelsemöte per år 

där revisorn går igenom revisionen för året och diskuterar 

denna med styrelsen, utan närvaro av den verkställande direk

tören eller någon medlem av Koncernledningen. Under det 

senaste räkenskapsåret har Ernst & Young AB, utöver sitt revi

sionsarbete, givit Koncernen skatterådgivning och annan råd

givning. Revisorn erhåller ersättning för sitt arbete i enlighet 

med beslut av årsstämman. Under 2014  uppgick den totala 

ersättningen till Bolagets revisor till 4 179 000 kronor. 
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Allmän information
Enligt Bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital vara lägst 

660 000 kronor och högst 2 640 000 kronor fördelat på minst 

33 000 000 och högst 132 000 000 aktier. Per dagen för Prospek

tet (d.v.s. innan kvittning av aktieägarlån från Apolus Holding 

AB mot aktier i Bolaget enligt vad som beskrivs under ”Aktie

kapital och ägarförhållanden – Konvertering av aktieägarlån”) 

uppgår Bolagets aktiekapital till 660 000 kronor fördelat på 33 

000 000 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,02 kronor 

per aktie.

Efter Erbjudandets genomförande kommer Bolagets 

aktie kapital uppgå till 915 784,82 kronor fördelat på 45 789 241 

aktier baserat på antaganden om ett Erbjudandepris per aktie i 

Erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet och 

att konvertering av aktieägarlån sker den 17 juni 2015, såsom 

beskrivs i avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Konver

tering av aktieägarlån”.

Bolagets aktier har emitterats i enlighet med svensk rätt, är 

fullt betalda och kommer i samband med noteringen på 

 Nasdaq Stockholm att vara fritt överlåtbara. Bolagets aktier är 

denominerade i SEK.

Aktierna i Erbjudandet är inte föremål för erbjudande som 

 lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyl

dighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats 

 avseende aktierna i Erbjudandet under innevarande eller 

 föregående räkenskapsår.

Vissa rättigheter förenade med aktierna 
Aktierna i Erbjudandet är av samma klass. De rättigheter som 

är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som 

följer av Bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med 

de förfaranden som anges i Aktiebolagslagen. 

Rösträtt 
På bolagsstämma medför varje aktie i Bolaget en röst. Varje 

aktieägare är berättigad att rösta för det fulla antalet aktier 

som aktieägaren innehar i Bolaget, utan begränsning i 

 röste talet.

Företrädesrätt till nya aktier
Om Bolaget genom kontant–eller kvittningsemission ger ut 

nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, har aktie

ägarna företrädesrätt att teckna sig för sådana värdepapper i 

förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. Bolags

ordningen begränsar inte Bolagets möjlighet att emittera nya 

aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt enligt Aktiebolagslagen. Se även 

”Bolagsordning”.

Rätt till utdelning och utskiftning i samband  
med likvidation
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning, se ”Verk

samhetsbeskrivning – Finansiella Mål – Utdelningspolicy” samt 

till  Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av 

 likvidation.

Beslut om utdelningar fattas av bolagsstämman. Samtliga 

aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda 

aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är 

berättigade att mottaga utdelning. Utdelningen utbetalas nor

malt till aktieägarna genom Euroclear Sweden som ett kontant 

belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat än kon

tanter (sakutdelning). Om en aktieägare inte kan nås genom 

Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget 

avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för 

en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdel

ningsbeloppet Bolaget. Med förbehåll för de begränsningar 

som banker eller clearingsystem infört i den aktuella jurisdik

tionen finns det inga begränsningar i rätten till utdelning för 

aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som är begrän

sat skattskyldiga i Sverige är dock normalt föremål för svensk 

kupongskatt. Se även avsnittet ”Skattefrågor i Sverige”.

Central värdepappersförvaring
Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister i 

enlighet med lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella 

instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 

191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets 

aktier. SEB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. 

ISINkoden för Bolagets aktier är SE0007158910. 

Aktiekapitalets utveckling 
Tabellen nedan anger förändringarna i aktiekapitalet i Bolaget 

sedan november 2006 och de förändringar i antalet aktier och 

 aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med 

noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Datum Händelse
Förändring av 
antalet aktier

Totalt antal  
aktier 

Förändring i 
 aktiekapital  

(SEK)

Totalt   
aktiekapital  

(SEK)
Kvotvärde

(SEK)

1 november 2006 Bildande 1 000 000 1 000 000 100 000 100 000 0,1
11 maj 2015 Fondemission 1 000 000 560 000 660 000 0,66
11 maj 2015 Aktiesplit 33:1 32 000 000 33 000 000 660 000 0,02
17 juni 2015 Kvittningsemission1) 10 975 371 43 975 371 211 507,42 879 507,42 0,02

1) Siffrorna är baserade på ett Erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet och ett antagande om att kvittning av aktieägarlånen från Apolus Holding AB sker 17 juni 2015.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Konvertibler, teckningsoptioner etc. och andra 
 aktierelaterade instrument 
Det finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibler 

eller andra aktierelaterade finansiella instrument i Bolaget.

Ägarstruktur 
Före Erbjudandet var Huvudägarna, styrelsemedlemmar, 

ledande befattningshavare och vissa andra aktieägare Bolagets 

enda aktieägare.

Apolus Holding AB kommer omedelbart före Erbjudandet 

att inneha 39 665 736 aktier i Bolaget, motsvarande 90,2 % av 

aktierna och rösterna, förutsatt att samtliga utestående aktie

ägarlån från Apolus Holding AB kvittas mot aktier i Bolaget den 

17 juni 2015 med ett teckningspris motsvarande mittpunkten i 

prisintervallet (87,50 kronor). För ytterligare information av

seende konvertering av aktieägarlån, se ”Konvertering av aktieä-

garlån” nedan. Under antagande att Apolus Holding AB innehar 

39 665 736 aktier i Bolaget omedelbart före Erbjudandet kom

mer Huvudägarna efter Erbjudandet, indirekt genom Apolus 

Holding AB, att inneha 46,5 % av aktierna i Bolaget förutsatt att 

Erbjudandet inte utökas och att Övertilldelningsoptionen inte 

utnyttjas, 37,5 % förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo och 

att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas och 29,4 % förutsatt 

att Erbjudandet utökas till fullo och att Övertilldelningsoptio

nen utnyttjas till fullo. 

Vissa aktieägande anställda enligt nedan får sälja upp till 

20 % av deras respektive innehav i Bolaget under Erbjudandet.

Tabellen nedan visar information avseende ägandet av 

 Bolaget omedelbart före Erbjudandet och justerat för Erbjudan

det, möjligheter att utöka erbjudandet och Övertilldelningsop

tionen. Ägarinformationen i tabellen förutsätter att alla ute

stående aktieägarlån från Apolus Holding AB kommer att 

kvittas den 17 juni 2015 mot aktier i Bolaget med ett tecknings

pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet (87,50 kronor  

per aktie).

Omedelbart före  
Erbjudandet

Efter Erbjudandet 
 (förutsatt att Erbjudandet 

inte  utökas och att  
Över tilldelnings optionen 

inte utnyttjas)

Efter Erbjudandet 
 (förutsatt att Erbjudandet 

utökas till fullo och att  
Över tilldelnings  optionen 

inte utnyttjas)

Efter Erbjudandet 
 (förutsatt att Erbjudandet  

utökas till fullo och att 
Övertilldelnings optionen 

utnyttjas till fullo)

Aktieägare Summa % Summa % Summa % Summa %

Huvudägarna

Apolus Holding AB 39 665 736 90,2 % 20 437 068 46,47 % 16 507 068 37,54 % 12 947 568 29,44 %
Summa Huvudägarna 39 665 736 90,2 % 20 437 068 46,47 % 16 507 068 37,54 % 12 947 568 29,44 %

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Tormod Gunleiksrud* 495 000 1,13 % 396 000 0,90 % 396 000 0,90 % 396 000 0,90 %
Anders Jonsson 282 876 0,64 % 282 876 0,64 % 282 876 0,64 % 282 876 0,64 %
Carl Johan Falkenberg 141 438 0,32 % 141 438 0,32 % 141 438 0,32 % 141 438 0,32 %
Frank Klessens* 326 469 0,74 % 261 176 0,59 % 261 176 0,59 % 261 176 0,59 %
Henrik Teiwik 79 200 0,18 % 79 200 0,18 % 79 200 0,18 % 79 200 0,18 %
Joakim Rosengren 141 438 0,32 % 141 438 0,32 % 141 438 0,32 % 141 438 0,32 %
José Olguin Calderon* 169 521 0,39 % 135 617 0,31 % 135 617 0,31 % 135 617 0,31 %
Mike Pagendam* 414 843 0,94 % 331 875 0,75 % 331 875 0,75 % 331 875 0,75 %
Nils-Erik Häggström* 326 469 0,74 % 261 176 0,59 % 261 176 0,59 % 261 176 0,59 %
Rolf J Persson* 326 469 0,74 % 264 000 0,60 % 264 000 0,60 % 264 000 0,60 %
Göran Gezelius*1) 141 438 0,32 % 113 151 0,26 % 113 151 0,26 % 113 151 0,26 %
Stefan Rinaldo* 326 469 0,74 % 262 000 0,60 % 262 000 0,60 % 262 000 0,60 %
Fredrik Betts* 53 790 0,12 % 43 032 0,10 % 43 032 0,10 % 43 032 0,10 %
Anders Thelin 118 866 0,27 % 118 866 0,27 % 118 866 0,27 % 118 866 0,27 %
Eva Lindqvist 10 791 0,02 % 10 791 0,02 % 10 791 0,02 % 10 791 0,02 %
Summa styrelse ledamöter 
och ledande  
befattningshavare 3 355 077 7,63 % 2 842 636 6,46 % 2 842 636 6,46 % 2 842 636 6,46 %

Övriga aktieägare
Dale Stoddard* 131 274 0,30 % 105 020 0,24 % 105 020 0,24 % 105 020 0,24 %
Fredrik Wiking 47 157 0,11 % 47 157 0,11 % 47 157 0,11 % 47 157 0,11 %
Jorn Kildegaard 70 719 0,16 % 70 719 0,16% 70 719 0,16% 70 719 0,16%
Patrik Nolåker 165 000 0,38 % 165 000 0,38 % 165 000 0,38 % 165 000 0,38 %
Stefan Petersson 94 281 0,21 % 94 281 0,21 % 94 281 0,21 % 94 281 0,21 %
Wei Chen 141 438 0,32 % 141 438 0,32 % 141 438 0,32 % 141 438 0,32 %
Keith Carroll*2) 163 251 0,37 % 130 614 0,30 % 130 614 0,30 % 130 614 0,30 %
Arlon Capital AB 141 438 0,32 % 141 438 0,32 % 141 438 0,32 % 141 438 0,32 %
Summa övriga  
aktie ägare 954 558 2,17 % 895 667 2,04 % 895 667 2,04 % 895 667 2,04 %
Nya aktieägare3) 0 0,0 % 19 800 000 45,03 % 23 730 000 53,96 % 27 289 500 62,06 %
Summa 43 975 371 100,0 % 43 975 371 100,0 % 43 975 371 100,0 % 43 975 371 100,0 %

*  Säljande aktieägande anställda.
1) Genom kapitalförsäkringar.
2) Genom investeringsbolag.
3)     Nya aktieägare inkluderar Ankarinvesterarna.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Som börsnoterat bolag kommer Alimak Group AB (publ) 

att vara föremål för ett omfattande regelverk som bland annat 

avser att hindra att majoritetsägare missbrukar sin ställning, 

vilket innefattar, men inte är begränsat till, de regler som skyd

dar minoritetsägare i Aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms 

regelverk för emittenter och Koden. Enligt vad som följer av 

ovanstående i detta avsnitt kan Huvudägarnas ägarandel 

komma att understiga 30 procent av aktierna och rösterna i 

Bolaget om Övertilldelningsoptionen utnyttjas (i viss 

 omfattning). 

Om Managers genomför stabiliseringsåtgärder kan 

Huvudägarnas andel av aktierna och rösterna komma att öka 

till minst 30 procent av rösterna i Bolaget vilket skulle aktuali

sera budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköps

erbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-lagen”). 

Huvud ägarna har erhållit dispens från sådan budplikt från 

Aktiemarknadsnämnden i enlighet med ett uttalande (AMN 

2015:11). För vidare information se avsnitten ”Legala frågor och 

kompletterande information” – ”Placeringsavtalet” och ”Stabili

sering”.

Konvertering av aktieägarlån
I samband med Erbjudandet, kommer samtliga utestående 

aktieägarlån från Apolus Holding AB att kvittas mot aktier i 

Bolaget genom en kvittningsemission. Emissionskursen per 

aktie kommer att motsvara Erbjudandepriset. Följaktligen, 

förutsatt att kvittningen av aktieägarlånen från Apolus 

 Holding AB slutförs som beskrivs häri, kommer Huvudägarna 

att ha ungefär mellan 90,0–90,4 % av samtliga aktier i Bolaget 

omedelbart före Erbjudandet, beroende på om Erbjudandepri

set kommer att fastställas till den högsta eller lägsta punkten i 

prisintervallet. Baserat på ett Erbjudandepris motsvarande 

mittpunkten i prisintervallet, skulle Huvudägarna inneha 

cirka 90,2 % av samtliga utestående aktier i Bolaget omedel

bart före Erbjudandet.

För det fall Erbjudandet fulltecknas men inte utökas och 

Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas kommer Huvud

ägarna efter Erbjudandets genomförande äga cirka 46,5 % av 

samtliga aktier i Bolaget, vid antagande om ett Erbjudande

pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet samt att kvitt

ning av aktieägarlånen från Apolus Holding AB sker den 

17 juni 2015. För det fall Erbjudandet fulltecknas och utökas 

fullt ut, men Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, kommer 

Huvudägarna efter Erbjudandets genomförande att äga cirka 

37,5 % av samtliga aktier i Bolaget, vid antagande om ett Erbju

dandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet samt att 

kvittning av aktieägarlånen från Apolus Holding AB sker den 

17 juni 2015. För det fall Erbjudandet fulltecknas, utökas fullt 

ut och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer 

Huvudägarna efter Erbjudandets genomförande att äga cirka 

29,4 % av samtliga aktier i Bolaget, vid antagande om ett Erbju

dandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet samt att 

kvittning av aktieägar lånen sker den 17 juni 2015. 

Alla beräkningar relaterade till kvittningen av aktieägar

lånen och aktieägande efter Erbjudandet i Prospektet är, om 

inte annat anges, baserat på att kvittning av aktieägarlånen 

från Apolus Holding AB sker till ett pris som motsvarar mitt

punkten i prisintervallet (87,5 kronor) samt att Erbjudandet 

utökas till fullo och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas 

fullt ut. 

Lock-up avtal
Enligt placeringsavtalet som väntas ingås den 16 juni 2015 

kommer Huvudägarna och vissa aktieägande anställda att, 

med vissa undantag, åta sig att inte sälja sina respektive inne

hav under en viss tid efter att handel på Nasdaq Stockholm har 

påbörjats (”Inlåsnings perioden”). Inlåsningsperioden för 

Huvudägarna kommer att vara sex månader och för vissa 

aktieägande anställda, 12 månader. I slutet av respektive Inlås

ningsperiod kan aktierna erbjudas till försäljning, vilket kan 

påverka marknadspriset på aktien. Managers får göra undan

tag från dessa åtaganden. 

Enligt placeringsavtalet åtar sig Bolaget, med vissa undan

tag, att inte erbjuda eller emittera aktier eller andra finansiella 

instrument som kan omvandlas till, utnyttjas för eller utbytas 

mot sådana aktier, eller offentliggöra sin avsikt att göra detta, 

för en  period om 12 månader från första dag för handel av Bola

gets aktier på Nasdaq Stockholm utan skriftligt godkännande 

från Joint Global Coordinators. Se avsnittet ”Legala frågor och 

kompletterande information – placeringsavtalet”.

Aktieägaravtal
I samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq 

 Stockholm  kommer det existerande aktieägaravtalet ingånget 

mellan Huvud ägarna och övriga aktieägare i Bolaget att 

 upphöra. 
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§ 1
Bolagets firma är Alimak Group AB (publ).

§ 2
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms 
kommun.

§ 3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via 
dotter bolag äga och förvalta fast och lös egendom samt värde
papper. Bolaget skall därjämte samordna de verksamheter 
som bedrivs av bolagets dotterbolag och/eller av andra företag 
vilka står i koncern–eller annan intressegemenskap med bola
get samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall vara lägst 660 000 kronor och högst 
2 640 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 33 000 000 och högst 
132 000 000.

§ 6 
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter. 

§ 7
Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan 
revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behand
las skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfär
das tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post–och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls till
gänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker 
skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa 
om att kallelse har skett och i annonsen ange de i lag före
skrivna uppgifterna. 

§ 9
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolags
stämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan 
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som 
avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), av
seende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla 
detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stäm
man. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helg
dag, lördag, midsommar afton, julafton eller nyårs afton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är 
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, 
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto 
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, skall antas 
vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § 
aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från 
utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:
1.  Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättel

sen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen.

7.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balans
räkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat
räkningen och koncernbalansräkningen.

8.  Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen.

9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk
ställande direktören.

10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekom
mande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter. 

11.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande 
fall, revisorerna.

12.  Val av styrelse och styrelseordförande samt, i förekom
mande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

13.  Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan 
ersättning till den verkställande direktören och andra 
 personer i bolagets ledning.

14.  Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktie
bolags lagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231.

Bolagsordning

Antagen vid årssstämma den 11 maj 2015
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Legal koncernstruktur
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 27 

september 2006 och registrerades hos Bolagsverket den 1 

november 2006. Bolagets nuvarande firma (tillika handels

beteckning), Alimak Group AB (publ), registrerades den 11 maj 

2015. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och Bolagets organisa

tionsnummer är 5567141857. Bolagets verksamhet bedrivs i 

enlighet med Aktiebolagslagen.

Alimak Group AB (publ) är moderbolag i Koncernen som 

består av 27 bolag (exklusive Alimak Group AB) med verksam

het i 18 länder. I nedanstående tabell redovisas information om 

Bolagets viktigaste dotterbolag.

Legala frågor och kompletterande information

Följande diagram över koncernstrukturen skildrar Alimak Group AB:s dotterbolag:

Alimak Hek BV
(NL)

Alimak Hek NV
(BE)

Heis Tek AS
(NO)

Heis Tek Bergen
AS (NO)

Alimak Hek Inc
(US)

Access
Equipment LLC

(US)

Intervect Brasil 
Ltda

(NBR)

Alimak Gmbh
(DE)

Alimak Hek
GmbH
(DE)

Alimak Hek
France SAS

(FR)

Alimak Hek SRL
(IT)

Alimak Hek S.L.
(ES)

Alimak Hek FZE
(DU)

Alimak Hek Pty
Ltd
(AU)

Alimak Hek Ltd
(KR)

Alimak Hek Pte
Ltd 
(SG)

Alimak Hek Sdn
Bhd
(MY)

Changshu  
Alimakhek Imp. & 
Exp. Co., Ltd (CN)

Alimak Hek Vertical
Access Equipment

(Changshu) Co., 
Ltd. (CN)

Alimak Hek India
Pvt. Ltd 

(IN)

Apolus Holding AB
(SE)

Alimak Group AB
(SE)

Kamila Holding 
AB
(SE)

Alimak Hek
Group AB*

(SE)

Alimak Hek
Aktiebolag

(SE)

Alimak Hek
Finance AB

(SE)

HB Alimak Hek
Fastigheter + (SE)

Alimak Hek Ltd
(UK)

Ascensor AB
(SE)

Väsentliga avtal
Informationen som presenteras nedan är en sammanfattning 

av väsentliga avtal (förutom sådana avtal som är ingångna 

inom ramen för den ordinarie verksamheten) som antingen 

Alimak  Group AB (publ) eller dess dotterbolag har ingått inom 

två år före datumet för Prospektet, samt en sammanfattning av 

andra avtal (förutom avtal ingångna inom ramen för den 

 ordinarie verksamheten) som antingen Alimak Group AB 

(publ) eller dess dotterbolag har ingått och som innehåller 

skyldigheter eller rättigheter som är väsentliga för Koncernen 

per datumet för Prospektet. 

För en beskrivning av Bolagets väsentliga låneavtal, se 

” Operationell och finansiell översikt – Skuldsättning”. För infor

mation om aktieägaravtal avseende Bolaget, se ”Aktiekapital 

och  ägarförhållanden – Aktieägaravtal.”
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Legala frågor och kompletterande information

Förvärv av Heis-Tek
Den 8 maj 2014 ingick Alimak Hek Group AB ett köpeavtal 

med ägarna av Heis-Tek AS (”Heis-Tek Onarheim”) och 

 Heis-Tek Bergen AS (”Heis-Tek Bergen” och tillsammans 

med Heis-Tek Onarheim, ”Heis-Tek”) avseende förvärvet av 

samtliga aktier i Heis-Tek.  Förvärvet slutfördes i juni 2014. 

Innan dess avyttrades tillgångarna, aktierna och skulderna av-

seende Heis-Tek Onarheims  onshoreverksamhet, och följaktli-

gen förvärvades enbart Heis-Tek  Onarheims offshoreverksam-

het av Alimak Hek Group AB. 

Köpeavtalet innehåller garantier och åtaganden (eng. cove-

nants) från säljarna avseende Heis-Teks bolagsställning, kapi-

talisering, finansiella rapporter, skatter, tillgångar, immate-

riella rättigheter, tvister och krav, väsentliga avtal, 

försäkringar, anställda, fastigheter, kontrollägarskifte (eng. 

change of control), tillstånd och efterlevnad av lag såväl som 

garantier avseende ägandet av aktier etc. Säljarna har solida-

riskt ansvar för eventuella förluster som Alimak Hek Group 

AB kan åsamkas som ett resultat av brott mot garantierna, 

 åtagandena eller andra skyldigheter enligt köpeavtalet. Det 

solidariska ansvaret tillämpas dock bara med avseende på den 

Heis-Tek entitet respektive säljare ägde. Säljarnas ansvar för 

de generella garantierna, bortsett från garantierna avseende 

beskattning, är tidsbegränsade till krav som framställts före 

den 30 juni 2016. Vidare har säljarna utan beloppsbegränsning 

åtagit sig specifikt skadeslöshetsansvar för förluster till följd 

av: avyttringen av Heis-Tek Onarheims onshoreverksamhet; 

att redovisningen för pågående arbeten inte återspeglar ett 

sant och rättvisande värde; avsaknaden av ISO 9001 certifiering 

för Heis-Tek; samt kundkrav relaterade till arbeten och 

omständigheter före slutförandet av förvärvet. Säljarna har 

solidariskt ansvar för de specifika skadeslöshetsåtagandena. 

Inga anspråk har ännu framställts.

Placeringsavtalet
Enligt villkoren i Placeringsavtalet, vilket förväntas ingås den 

16 juni 2015, kommer Huvudägarna och vissa aktie ägande 

anställda åta sig att sälja befintliga aktier. Dessutom har 

Huvudägarna förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet 

genom att sälja aktier, i förekommande fall, till köpare som 

anvisats av Managers. Managers kommer, i enlighet med 

 Placeringsavtalet, åta sig att anvisa köpare till, eller om de miss-

lyckas själva köpa, de aktierna, i förekommande fall.

Dessutom har Huvudägarna ställt ut en Övertilldelnings-

option till Managers, vilken kan användas inom 30 dagar från 

den första handelsdagen av aktierna i Bolaget på Nasdaq 

Stockholm, i enlighet med vilken Huvudägarna förbinder sig 

till, att efter begäran från Managers, utöka Erbjudandet och 

sälja upp till 3 559 500 aktier till Erbjudandepriset under anta-

gande att Huvudägarna utnyttjar rätten att utöka Erbjudan-

det med det högsta antalet ytterligare aktier i Bolaget. Övertill-

delningsoptionen kan endast utnyttjas för att täcka möjliga 

övertilldelningar i samband med Erbjudandet. 

I enlighet med Placeringsavtalet, ska Huvudägarna, 

 Bolaget och vissa aktieägande anställda enas om vissa 

inlåsnings arrangemang, vilka diskuteras vidare under ”Aktie-

kapital och ägarförhållanden – Lock-up-avtal”.

I enlighet med Placeringsavtalet, ska Bolaget och Huvud-

ägarna åta sig, föremål för sedvanliga reservationer, att gott-

göra Managers för vissa förpliktelser. Bolaget och Huvud-

ägarna ska också kompensera Managers för vissa kostnader 

som Managers ådragit sig i samband med Erbjudandet.

Erbjudandet är villkorat av att Placeringsavtalet ingås av 

Bolaget, Huvudägarna och Managers, att vissa villkor i Place-

ringsavtalet uppfylls, och att Placeringsavtalet inte sägs upp.

Stabilisering
Stabiliseringsmanagern, eller dennes ombud, kan, på uppdrag 

av Managers, komma att genomföra transaktioner som stabili-

serar, bibehåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i 

Erbjudandet, från och med första dagen för handel i aktierna 

på Nasdaq Stockholm och upp till 30 dagar därefter. Specifikt 

kan Managers övertilldela upp till 15 % av det sammanlagda 

antalet aktier i Erbjudandet eller genomföra transaktioner i 

syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än 

den som i annat fall eventuellt hade varit rådande på markna-

den. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att 

genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på 

annat sätt. Stabiliseringsmanagern eller dennes ombud har 

dock ingen skyldighet att genomföra några sådana åtgärder 

och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att 

genomföras. Stabilisering, om sådan påbörjas, kan vidare 

komma att avbrytas närsomhelst och måste avslutas senast vid 

slutet av ovan nämnda 30 dagarsperiod. Inom en vecka efter 

stabiliseringsperiodens utgång kommer Managers att offent-

liggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då 

stabiliseringen inleddes, det datum då stabiliserng senast 

genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabilise-

ringen genomfördes för vart och ett av de datum stabilise-

ringstransaktioner genomfördes.  

Varken Bolaget, Huvudägarna, någon säljande aktieägare 

eller Managers ger någon utfästelse eller bedömning vad avser 

omfattningen eller den effekt som ovan beskrivna transak-

tioner kan ha på priset på aktierna. Vidare lämnar varken Bola-

get, Huvudägarna, någon säljande aktieägare eller Managers 

någon utfästelse inne bärande att de kommer genomföra 

sådana transaktioner eller att dessa transaktioner, om de 

inleds, inte kommer att avslutas utan förvarning. 

Transaktioner med närstående 
Bolaget tillämpar IAS 24 ”Uppgifter om närstående”.

Bolaget har haft utgifter till Huvudägarna för ränta på 

aktie ägarlån, så kallade ”PIK-notes”. Dessa aktieägarlån, 

inklusive upplupen ränta, kommer i sin helhet att konverteras 

i samband med genomförandet av Erbjudandet, se ”Aktie-

kapital och ägarförhållanden – Konvertering av aktieägarlån”.

Vissa ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner 

och medlemmar i styrelsen har investerat i Bolaget genom ett 

incitamentsprogram (”MIP”), vilket kommer att avslutas i 

samband med Erbjudandet. 



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) 123

Legala frågor och kompletterande information

Bolaget köper tjänster från West Park Management 

 Services Ltd. Styrelseledamoten Anders Jonsson agerar på kon-

sultbasis som senior bransch expert (Eng. senior industry expert) 

för West Park Management Services Ltd. Sammarbetet med 

West Park Management  Services Ltd kommer att avvecklas 

innan Erbjudandet. 

Utöver vad som ovan angivits så har ingen av medlem-

marna i styrelsen, Koncernledningen eller Huvudägarna haft 

del i några transaktioner med Bolaget som är eller var osedvan-

liga i sin natur eller enligt sina villkor, betydelsefulla för Bola-

gets verksamhet i sin helhet och har genomförts under nuva-

rande eller föregående tre räkenskapsår, eller under något 

tidigare räkenskapsår och som på något sätt är utestående eller 

inte genomförd. 

För information om ersättning till styrelsen och koncern-

ledningen, se ”Styrelse, Koncernledning och revisor.” 

För ytterligare information se not 25 till Bolagets revide-

rade koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 som återges 

i Prospektet. 

Rådgivares intressen 
Citi och SEB agerar som Joint Global Coordinators, och till-

sammans med Carnegie, som Joint Bookrunners och Managers 

i Erbjudandet.

Den totala ersättningen till Managers kommer delvis att 

vara beroende av Erbjudandets framgång. Några av Managers 

och deras respektive närstående bolag har från tid till annan 

genomfört, och kan i framtiden komma att genomföra affärs-

banksverksamhet, investmentbanksverksamhet och finansiell 

rådgivning och tjänster inom deras ordinarie verksamhet med 

Bolaget eller Huvudägarna eller någon annan av Bolagets 

 respektive närstående. Avseende vissa av dessa transaktioner 

och tjänster är informationen generellt sett begränsad av 

sekretesskäl, interna rutiner eller tillämpliga regler och 

bestämmelser. Managers har erhållit och kommer att erhålla 

sedvanliga arvoden och provisioner för dessa transaktioner 

och tjänster och kan komma att ha intressen som inte ligger i 

linje med eller potentiellt kan stå i konflikt med investerarnas 

och  Bolagets intressen. 

Kostnader för Erbjudandet
Bolagets kostnader hänförliga till noteringen av Bolagets 

aktier på Nasdaq Stockholm och Erbjudandet, förväntas 

uppgå till omkring 40,0 miljoner kronor, varav 10,4 miljoner 

kronor har belastat resultatet för 2014 såsom administrations-

kostnader och resterande cirka 29,6 miljoner kronor kommer 

belasta resultatet såsom administrationskostnader för 2015. 

Sådana kostnader är framförallt hänförliga till kostnader för 

revisorer, legal rådgivning, tryckning av Prospektet, kostnader 

relaterade till presentationer av Koncernledningen, etc.

Teckningsåtaganden
Ankarinvesterarna har med Huvudägarna och Managers över-

enskommit att, direkt eller indirekt, till Erbjudandepriset, 

förvärva ett total antal aktier motsvarande (i) 5,95 % av det 

totala antalet aktier som säljs av Huvudägarna i Erbjudandet, 

respektive (ii) 7 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter 

Erbjudandet (beräknat efter full utspädning), respektive (iii)  

5 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet 

(beräknat efter full utspädning). Var och en av Ankarinveste-

rarnas åtaganden är, bland annat, villkorade av att: (i) första 

dag för handel med aktierna i Erbjudandet är senast den 30 

juni 2015; (ii) Erbjudandepriset inte överstiger 95 kronor (dvs 

det högsta priset i prisintervallet); (iii) Bolaget uppnår en free 

float om lägst 40 % av Bolagets aktiekapital efter Erbjudandet 

(beräknat efter full utspädning) och (iv) sådan Ankarinveste-

rare till fullo tilldelas aktier i Erbjudandet motsvarande dess 

åtagande. Om dessa villkor inte uppfylls, kommer Ankarinves-

terarna inte att vara förpliktade att förvärva aktier i Erbjudan-

det. Ankarinvesterarna erhåller ingen ersättning för dess åta-

ganden och Ankarinvesterarnas investeringar sker till det 

slutliga erbjudandepriset. Åtagandena är emellertid inte 

säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsätt-

ning av säkerheter eller liknande arrangemang.

Ankarinvesterare
Tecknings-

åtagande Antal aktier1)

Peder Pråhl 5,952) 1 589 731
Lannebo Fonder AB 7,003) 3 078 275
Swedbank Robur Fonder AB 5,003) 2 198 768

1)   Baseras på att Erbjudandet utökas till fullo och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till 
fullo och ett Erbjudandepris i mittpunkten i prisintervallet (87,5 kronor). 

2)  % av det totala antalet aktier som säljs av Huvudägarna i Erbjudandet.
 3)  % av aktierna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande (beräknat efter fullut

spädning).

Beskrivning av Ankarinvesterarna
Peder Pråhl 

Peder Pråhl är Managing Partner, styrelsemedlem, samt leda-

mot i Investeringskommittén för samtliga Triton Partners 

fonder. 

Lannebo Fonder AB

Lannebo Fonder AB är en oberoende och aktiv svensk fondför-

valtare som förvaltar investeringsfonder huvudsakligen foku-

serade på svenska och nordiska aktier. 

Swedbank Robur Fonder AB

Swedbank Robur Fonder AB är en av Skandinaviens största 

fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank AB 

(publ). Swedbank Robur Fonder AB erbjuder sparandealterna-

tiv för privatpersoner och institutionella klienter genom 

investeringsfonder och diskretionär kapitalförvaltning.

Handlingar som hålls tillgängliga  
för  inspektion 
Kopior av följande handlingar kommer hållas tillgängliga 

 vardagar under kontorstid på Bolagets huvudkontor på 

 Brunkebergstorg 5, 111 51 Stockholm, Sverige:

 ❚ Bolagsordningen; 

 ❚ Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2014 och 

2013, inklusive revisionsberättelser; 

1) Apolus Holding AB:s årsredovisningar för räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008, inklusive revisorsberättelsen.
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 ❚ Kamila Holding AB:s årsredovisningar för räkenskapsåren 

2013 och 2012, inklusive revisionsberättelser; 

 ❚ Apolus Holding AB:s årsredovisningar för räkenskapsåren 

2011, 2010, 2009 och 2008, inklusive revisionsberättelser; 

och

 ❚ Bolagets delårsrapporter för perioden 1 januari till 31 mars 

2015 och 2014.1)

Handlingarna kommer även finnas tillgängliga i elektronisk 

form på Bolagets webbplats, www.alimakgroup.com.

Legala frågor och annan information 
Vänligen se ”Verksamhetsbeskrivning — Rättsliga och administra-

tiva förfaranden”, ”Verksamhetsbeskrivning — Immateriella 

 rättigheter”, och ”Verksamhetsbeskrivning — Försäkring” för en 

beskrivning av väsentliga rättsliga förfaranden, ärenden 

 relaterade till immateriella rättigheter respektive Bolagets 

 försäkringsskydd.



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) 125

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor med anledning av 

Erbjudandet och upptagandet till handel av aktierna i Bolaget på 

Nasdaq Stockholm, som aktualiseras för fysiska personer och 

 aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat 

anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning 

och är avsedd att endast ge generell information avseende aktierna i 

Bolaget från det att aktierna upptas till handel på Nasdaq 

 Stockholm. 

Sammanfattningen omfattar inte:

 ❚ situationer då aktier innehas som omsättningstillgång i närings

verksamhet;

 ❚ situationer då aktier innehas av kommandit–eller handelsbolag;

 ❚ situationer då aktier förvaras på ett investeringssparkonto;

 ❚ de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive icke 

avdragsgilla kapitalförluster) och utdelningar som kan bli till

lämpliga när investeraren innehar aktier i Bolaget som anses 

vara näringsbetingade;

 ❚ de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i 

bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som 

f örvärvats med hjälp av sådana aktier;

 ❚ de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer 

som gör eller återför investeraravdrag;

 ❚ utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i 

Sverige; eller

 ❚ utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller för vissa företagskategorier. De skatte

mässiga konsekvenserna för varje enskild aktieägare beror delvis på 

dennes särskilda förhållanden. Varje aktieägare bör rådfråga obero

ende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet 

och upptagandet till handel av aktierna i Bolaget på Nasdaq 

 Stockholm kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och 

effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal. 

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 

beskattas kapitalinkomster såsom ränteintäkter, utdelningar 

och kapitalvinster, i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i 

inkomsts laget kapital är 30 %. 

Kapitalförluster på noterade aktier får kvittas fullt ut mot 

skatte pliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels 

på aktier, dels på noterade värdepapper som beskattas som 

aktier (dock inte andelar i värdepappersfonder eller special

fonder som endast består av svenska fordringsrätter, så kallade 

räntefonder). Kapitalförluster som inte omfattas av nu nämnda 

kvittnings m öjlighet är avdragsgilla i inkomstslaget kapital 

med 70 % av  förlusten.

Uppkommer förluster i inkomstslaget kapital medges 

reduktion av skatten på inkomstslaget tjänst och näringsverk

samhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 

Skatte reduktionen är 30 % av den del av underskottet som inte 

överstiger 100 000 kronor och 21 % av det återstående under

skottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 

 Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 %. 

Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear  

 Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 

 förvaltaren.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga 

kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i inkomstslaget 

näringsverksamhet med 22 % skatt.1)

Avdragsgilla kapitalförluster på kapitalplaceringsaktier 

kan endast kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier 

och andra värdepapper som beskattas som aktier (aktiefållan). 

Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas året för 

förlusten, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) och 

kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 

värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande 

beskattningsår utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust 

inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, får den 

dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 

värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i 

samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan 

företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår 

som har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft 

det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upp

hör). Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på  vissa 

 företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis 

investmentföretag.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 

som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas 

normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid vissa andra 

utbetalningar från ett svenskt aktiebolag, såsom betalningar i 

samband med inlösen av aktier och återköp av egna aktier 

genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga 

aktieägare eller samtliga aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 

30 %. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom 

Skattefrågor i Sverige

1) Från och med den 1 januari 2013 har skattesatsen sänkts från 26,3 % till 22 %. Den lägre skattesatsen tillämpas för beskattningsår som börjar efter den 
31 december 2012.
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dubbel beskattningsavtal. I Sverige verkställer normalt Euro

clear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, 

förvaltaren, avdrag för kupongskatt. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige (som 

inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige) kapital

vinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. 

Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i sin 

hemviststat. 

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är 

begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för svensk kapital

vinstbeskattning vid avyttring av aktier i Bolaget, om de vid 

något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller 

under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i 

 Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten 

av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskatt

ningsavtal.



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) F-1

Finansiella rapporter

Bolagets reviderade koncernredovisningar för 2014 och 2013  
(inklusive Bolagets ej reviderade koncernredovisning för 2012)

Koncernens resultaträkning  F-2

Koncernens balansräkning  F-4

Koncernens kassaflödesanalys  F-6

Tilläggsupplysningar till koncernens kassaflödesanalys  F-7

Sammanställning över förändringen av eget kapital i koncernen   F-8

Noter till koncernens bokslut  F-9

Oberoende revisors rapport  F-40

Kamila Holding AB:s reviderade koncernredovisning för 2013

Förvaltningsberättelse  F-41

Koncernens resultaträkning  F-43

Koncernens balansräkning  F-44

Rapport över förändring i koncernens eget kapital  F-46

Koncernens kassaflödesanalys  F-47

Tilläggsupplysningar till koncernens kassaflödesanalys  F-48

Noter till koncernens bokslut  F-49

Moderföretagets resultaträkning  F-67

Moderföretagets balansräkning  F-68

Moderföretagets ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  F-68

Rapport över förändringar i moderföretagets eget kapital  F-69

Moderföretagets tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys  F-70

Noter till moderföretagets bokslut  F-70

Bolagets översiktligt granskade men oreviderade koncernredovisningar för kvartalen som 
 avslutades 31 mars 2015 och 2014

Delårsrapport för januari – mars 2015  F-73

Rapport från granskningen av finansiell delårsinformation  F-91



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ)F-2

Bolagets reviderade koncernredovisningar för 2014 och 2013
(inklusive Bolagets ej reviderade koncernredovisning  
för 2012)

Koncernens resultaträkning  

Belopp i kSEK Not
2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Intäkter 3 1 742 476 1 517 145 1 498 327
Kostnad för sålda varor –1 000 656 –858 885 –871 942

Bruttoresultat 741 820 658 260 626 385

Försäljningskostnader –235 082 –199 373 –195 868
Administrationskostnader –184 334 –152 008 –255 824
Utvecklingskostnader –34 748 –39 619 –37 254

Rörelseresultat 4,5,6,7 287 656 267 260 137 439

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 8 28 688 15 929 6 161
Finansiella kostnader 9 –224 619 –164 255 –178 399

Resultat efter finansnetto 91 725 118 934 –34 799

Resultat före skatt  91 725 118 934 –34 799

Skatt 10 –45 226 –39 906 75 399

Årets resultat 46 499 79 028 40 600

Årets resultat hänförligt till aktieägarna  
i  moderföretaget 46 499 79 028 40 600
Antal utställda aktier 1 000 000 á 0,1 kr 1 000 000 á 0,1 kr 1 000 000 á 0,1 kr
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Rapport över koncernens totalresultat 

Belopp i kSEK
2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Årets resultat 46 499 79 028 40 600

Övrigt totalresultat
Poster som ska återföras till resultatet
Omräkningsreserv 164 432 –28 948 –49 669
Kassaflödessäkring
Justering av initialt redovisade värden  
för säkrade poster i balansräkningen –29 617 24 471 –16 204
Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar 6 516 –5 384 3 565
Säkringar av nettoinvesteringar i  utlandsverksamhet 4 642 –4 642 –
Skatteeffekt på säkringar –1 021 1 021 –

Summa 3 621 –3 621 –

Summa poster som ska återföras till  resultatet 144 952 –13 482 –62 308

Poster som inte ska återföras till resultatet
Pensioner –864 –8 528 –7 256
Skatt på pensioner 190 1 876 1 610

Summa –674 –6 652 –5 646

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 144 278 –20 134 –67 954

Summa totalresultat för året  190 777 58 894 –27 354

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i  moderföretaget 190 777 58 894 –27 354



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ)F-4

Finansiella rapporter

Koncernens balansräkning   

Belopp i kSEK Not 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-01-01

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklings arbeten  
och liknande arbeten 11 1 253 2 026 3 168 10 728
Goodwill 12 1 702 404 1 552 580 1 560 080 1 593 701

1 703 657 1 554 606 1 563 248 1 604 429

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 44 005 45 693 46 298 67 144
Maskiner och andra tekniska  anläggningar 13 61 271 47 813 45 174 60 827
Inventarier, verktyg och instrument 13 29 996 18 481 18 117 18 587
Hyresutrustning 13 141 289 148 766 170 415 296 549

276 561 260 753 280 004 443 107

Övriga tillgångar

Uppskjuten skattefordran 19 96 043 90 649 126 794 20 773
Andra långfristiga fordringar 8 107 3 107 8 255 165

104 150 93 756 135 049 20 938

Summa anläggningstillgångar 2 084 368 1 909 115 1 978 301 2 068 474

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 106 326 101 818 107 078 103 988
Varor under tillverkning 83 807 74 695 58 767 53 371
Färdiga varor och handelsvaror 122 904 75 142 81 515 64 431

313 037 251 655 247 360 221 790

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 337 836 284 365 243 024 198 766
Skattefordringar 7 699 1 503 2 010 3 082
Derivat 17 – 6 232 26 029 8 245
Övriga fordringar 85 724 77 159 41 010 62 374
Förutbetalda kostnader och  upplupna intäkter 16 40 626 13 867 15 985 5 175

471 885 383 126 328 058 277 642

Likvida medel 384 680 189 931 192 627 159 362

Summa omsättningstillgångar 1 169 602 824 712 768 045 658 794

SUMMA TILLGÅNGAR 3 253 970 2 733 827 2 746 346 2 727 268
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Koncernens balansräkning   

Belopp i kSEK Not 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-01-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital

Aktiekapital 100 100 100 100
Övrigt tillskjutet kapital 1 215 233 1 215 233 1 215 233 315 233
Reserver 22 718 –122 234 –87 746 –25 438
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat –373 843 –419 668 –513 050 –548 004

Summa eget kapital 864 208 673 431 614 537 –258 109

Långfristiga skulder

Långfristiga låneskulder 17 692 169 699 360 802 639 814 987
Skulder till koncernföretag 17 918 809 835 281 759 347 1 558 716
Övriga långfristiga skulder 17 516 11 374 2 684 4 472
Avsättning för pensioner 20 64 465 57 130 51 197 39 199
Övriga avsättningar 21 47 049 22 630 23 035 24 067
Uppskjuten skatteskuld 19 37 835 5 229 33 478 39 563

1 760 843 1 631 004 1 672 380 2 481 004

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av låneskulder 17 227 775 128 749 103 073 182 178
Checkräkningskredit 23 20 756 44 728 42 883 77 407
Förskott från kunder 32 542 28 549 25 080 14 423
Leverantörsskulder 160 306 105 899 136 044 137 740
Skatteskulder 6 101 13 625 39 765 11 067
Derivat 17 29 617 10 769 7 523 –
Övriga skulder 61 563 32 829 42 189 19 190
Upplupna kostnader och  förutbetalda intäkter 24 90 259 64 244 62 872 62 368

628 919 429 392 459 429 504 373

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 253 970 2 733 827 2 746 346 2 727 268

För information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser se not 22.



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ)F-6

Finansiella rapporter

Koncernens kassaflödesanalys   

Belopp i kSEK Not
2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 91 725 118 934 –34 799

Icke kassapåverkande poster
Avskrivningar 7 48 597 49 616 156 066

Utrangeringar 3 177 – –
Orealiserade valutakursdifferenser 73 516 –1 672 –1 796
Rearesultat vid försäljning av  
anläggningstillgångar –34 –1 931 3 229
Kapitaliserad ränta på låneskulder 83 528 75 935 100 631
Förändring av periodisering lånekostnad 4 225 – –
Värdeförändring derivat – –15 019 –12 639
Förändring av avsättningar till pensioner 3 589 – 8 025
Förändring av övriga avsättningar 20 994 –405 –390
Övriga icke kassapåverkande resultatposter – –6 202 4 435

329 317 219 256 222 762

Betald skatt –32 341 –38 027 –12 531

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 296 976 181 229 210 231

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager –25 081 –4 295 –35 568
Förändring av rörelsefordringar –39 800 –46 271 –50 991
Förändring av rörelseskulder 77 444 –22 945 15 582

Kassaflöde från den löpande verksamheten 309 539 107 718 139 254

Investeringsverksamheten

Förvärv av verksamheter –58 581 – –1 171
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 11 –830 –263 –1 839
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 –65 950 –38 279 –48 335
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 7 521 3 223 48 240
Förvärv av finansiella tillgångar –3 954 – –
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 606 3 324 11 526

Kassaflöde från investeringsverksamheten –121 188 –31 995 8 421

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 94 097 195 845 12 400
Amortering av lån –112 280 –269 137 –121 387

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –18 183 –73 292 –108 987

Årets kassaflöde 170 168 2 431 38 688
Likvida medel vid årets början 189 931 192 627 159 362
Kursdifferens i likvida medel 24 581 –5 127 –5 423
Likvida medel vid årets slut 384 680 189 931 192 627
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Tilläggsupplysningar till koncernens kassaflödesanalys      

Belopp i kSEK Not
2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Betalda räntor

Erhållen ränta 7 135 5 492 6 211
Erlagd ränta –49 395 –48 658 –60 175

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 384 680 189 931 192 627

384 680 189 931 192 627

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:      
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.    
– De kan lätt omvandlas till kassamedel.    
– De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.    
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Sammanställning över förändringen av eget kapital i koncernen

Belopp i kSEK
Aktie-

kapital 

Övrigt
tillskjutet

kapital
Omräknings-

reserv
Kassaflödes-

säkring

Balanserade
vinstmedel

inklusive  
årets resultat

Summa 
eget

kapital

Utgående eget kapital  
31 december 2011  100 315 233 –18 990 –6 448 –540 288 –250 393 
Effekt av förändring av pensionsskuld –7 716 –7 716

Justerad ingående balans 100 315 233 –18 990 –6 448 –548 004 –258 109

Årets resultat 40 600 40 600
Kassaflödessäkring 
Förändring av verkligt värde –16 204 –16 204
Upplöst mot resultaträkningen –
Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar 3 565 3 565
Omräkningsreserv –49 669 –49 669
Omvärdering av pensionsplaner –5 646 –5 646

Summa totalresultat för året – – –49 669 –12 639 34 954 –27 354

Aktieägartillskott 900 000 900 000

Utgående eget kapital 31 december 2012 100 1 215 233 –68 659 –19 087 –513 050 614 537

Belopp i kSEK
Aktie-

kapital 

Övrigt
tillskjutet

kapital
Omräknings-

reserv
Kassaflödes-

säkring

Balanserade
vinstmedel

inklusive  
årets resultat

Summa 
eget

kapital

Ingående eget kapital
1 januari 2013 100 1 215 233 –68 659 –19 087 –513 050 614 537
Årets resultat 79 028 79 028

Kassaflödessäkring 
Förändring av verkligt värde –
Upplöst mot resultaträkningen 24 471 24 471
Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar –5 384 –5 384
Omräkningsreserv –28 948 –28 948
Säkringar av nettoinvesteringar  
i utlandsverksamhet –4 642 –4 642
Skatteeffekt på säkringar 1 021 1 021
Omvärdering av pensionsplaner –6 652 –6 652
Omklassificeringar –21 006 21 006 –

Summa totalresultat för året – – –53 575 19 087 93 382 58 894

Utgående eget kapital 31 december 2013 100 1 215 233 –122 234 – –419 668 673 431

Belopp i kSEK
Aktie-

kapital 

Övrigt
tillskjutet

kapital
Omräknings-

reserv
Kassaflödes-

säkring

Balanserade
vinstmedel

inklusive  
årets resultat

Summa 
eget

kapital

Ingående eget kapital
1 januari 2013 100 1 215 233 –122 234 – –419 668 673 431
Årets resultat 46 499 46 499

Kassaflödessäkring 
Förändring av verkligt värde –28 795 –28 795
Upplöst mot resultaträkningen –822 –822
Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar 6 516 6 516
Omräkningsreserv 164 432 164 432
Säkringar av nettoinvesteringar  
i utlandsverksamhet 4 642 4 642
Skatteeffekt på säkringar –1 021 –1 021
Omvärdering av pensionsplaner –674 –674

Summa totalresultat för året – – 168 053 –23 101 45 825 190 777

Utgående eget kapital 31 december 2014 100 1 215 233 45 819 –23 101 –373 843 864 208
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Noter till koncernens bokslut
Belopp i kSEK om inget annat anges

1. Redovisningsprinciper
Företagsinformation
Alimak Group AB, org. nr 556714-1857 bedriver verksamhet 

i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm, 

Sverige. Huvudkontorets adress är Brunkebergstorg 5, 3 tr.,  

111 51 Stockholm.

Koncernredovisning för Alimak Group AB för räkenskaps-

året 2014 godkändes av styrelsen för utfärdande den 17 april 

2015. Koncernredovisningen kommer att fastställas slutligen 

av moderbolagets årsstämma den 17 april 2015.

De finansiella rapporterna är upprättade på basis av histo-

riska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder 

är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa 

finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 

värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till 

verkligt värde består i sin helhet av derivatinstrument.

 Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 

även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och kon-

cernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i 

svenska kronor.

Grunder för upprättande av redovisningen  
2014 har koncernredovisning upprättats för första gången för 

företaget. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 

med Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings 

rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 

för koncerner, International Financial Reporting Standards 

(IFRS) och tolkningar från IFRIC sådana de antagits av EU. 

Koncernredovisningarna har tagits fram i enlighet med 

IFRS 1 och företaget har valt att tillämpa undantaget att inte 

räkna om sina tillgångar och skulder utan att redovisa dessa 

till de värden som funnits med i moderbolagets koncernredo-

visningar. Dessa är baserade på moderbolagets datum för över-

gång till IFRS, om inga justeringar gjorts av konsoliderings-

skäl och av påverkan av det rörelseförvärv i vilket 

moderbolaget förvärvade dotterbolaget.

Moderföretagets årsredovisning är upprättad enligt Års-

redovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 

rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer, 

samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte 

annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 

presenteras i koncernens finansiella rapporter.

Nya standarder och tolkningar 
Följande nya och ändrade standarder och tolkningar har trätt 

ikraft och gäller för räkenskapsåret 2014:

Standarder med ikraftträdande 1 januari 2014  
enligt EU
IFRS 10 Koncernredovisning (införande av en enda konsolide-

ringsmodell baserad på kontroll oavsett om ett dotterföretag 

kontrolleras genom ägarnas rösträtt eller genom andra kon-

traktsreglerade arrangemang). Den nya modellen har inte 

medfört några förändringar i klassificering av dotterföretag.

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag (upp-

lysningar om koncernsammansättning och begränsningar 

 avseende konsoliderade tillgångar och skulder). Den nya stan-

darden har inte påverkat de finansiella rapporterna.

Ändring i IAS 39 Finansiella instrument (redovisning och 

värdering berörande novation av derivat, införande av en lätt-

nadsregel vid säkringsredovisning). Denna typ av derivat finns 

inte i koncernen i dagsläget och har därav ej påverkat de finan-

siella rapporterna.

Övriga nya och ändrade standarder och tolkningar har inte 

haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rap-

porter 2014.

International Accounting Standards Board (IASB) har givit 

ut följande nya och ändrade standarder vilka ännu ej trätt 

ikraft:

Standarder med ikraftträdande efter 1 januari 2014  
enligt EU
IFRS 9 Finansiella instrument träder i kraft den 1 januari 2018 

och ersätter då IAS 39 Finansiella instrument. Koncernen 

kommer under kommande år att påbörja arbetet med att 

utvärdera hur IFRS 9 kommer att påverka koncernens finan-

siella rapporter.

IFRS 15 Intäkter från kundkontrakt träder i kraft den 1 

januari 2017 och ersätter då samtliga tidigare utgivna standar-

der och tolkningar som hanterar intäkter från kundkontrakt 

(IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter, IFRIC 13 Kundlojali-

tetsprogram, IFRIC 15 Avtal som uppförande av fastighet, 

IFRIC 18 Överföringar av tillgångar till kunder och SIC 31 

Intäkter- bytestransaktioner som avser reklamtjänster. IFRS 15 

innehåller således en samlad modell för all intäktsredovis-

ning. EU har ännu ej godkänt standarden. Koncernen kommer 

under kommande år att påbörja arbetet med att utvärdera hur 

IFRS 15 kommer att påverka koncernens finansiella rapporter.

IFRIC 21 – Levies. Tolkningen tydliggör när en skuld för 

”levies” ska redovisas. ”Levies” är avgifter/skatter som statliga 

eller ”motsvarande organ påför företag i enlighet med lagar/

förordningar med undantag för inkomstskatter, straff och 

böter. Tolkningen anger att en skuld ska redovisas när företa-

get har ett åtagande att erlägga avgiften till följd av en inträf-

fad händelse. En skuld redovisas successivt om den förplik-

tande händelsen inträffar löpande. Ifall en viss miniminivå ska 

uppnås för att förpliktelsen ska uppstå redovisas skulden först 

när denna nivå är uppnådd. Tolkningen, som kommer att till-

lämpas från och med 2015, kommer att ha endast marginell 

effekt på koncernens finansiella rapporter.

Övriga nyheter som IASB har godkänt per den 31 december 

2014 bedöms ej ha någon påverkan på koncernens finansiella 

rapporter.

IFRS Interpretations Committe har inte publicerat några 

nya eller ändrade tolkningar som vid ikraftträdande bedöms 

påverka bolaget.

Ovanstående nya och ändrade standarder och tolkningar, 

som ej trätt ikraft, har ännu ej tillämpats.
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Uppskattningar
För att upprätta koncernredovisningen i enlighet med IFRS 

måste vissa redovisningsmässiga uppskattningar göras. 

 Styrelsen gör även sin bedömning vid tillämpningen av 

 koncernens redovisningsprinciper. De områden där uppskatt-

ningar och bedömningar är av väsentlig betydelse för koncer-

nen presenteras under ”Viktiga uppskattningar och 

bedömningar för redovisningsmässiga ändamål”.

 

Grund för rapporternas upprättande
De finansiella rapporterna presenteras i tusentals svenska kro-

nor (SEK). De har upprättas enligt anskaffningsvärdemetoden, 

förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och skulder 

som redovisas till verkligt värde. Ekonomisk information med 

hänförliga noter i koncernens resultaträkning, övrigt total-

resultat, kassaflödesanalys samt koncernens balansräkning 

presenteras med ett jämförelseår.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar Alimak Group AB med samt-

liga dotterföretag.

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller 

indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt 

har ettbestämmande inflytande över den driftmässiga och 

finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas enligt för-

värvsmetoden. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av 

verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tillgångar som läm-

nats som ersättning samt uppkomna eller övertagna skulder, 

förvärvskostnader ingår inte i anskaffningsvärdet. En för-

värvsanalys upprättas vid den tidpunkt då kontroll erhålls. 

Förvärvade identifierbara tillgångar skulder och eventual-

förpliktelser värderas till verkliga värden. Skillnaden mellan 

summan av köpeskillingen, värdet på minoriteten samt det 

verkliga värdet på tidigare innehav och det verkliga värdet på 

förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och eventualför-

pliktelser redovisas som goodwill. Om det uppstår en negativ 

skillnad redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen.

Innehav utan bestämmande inflytande redovisas antingen 

som en proportionell andel av de förvärvade nettotillgångarna 

eller till verkligt värde, vilket bedöms vid respektive förvärv. 

Tilläggsköpeskilling redovisas initial till bedömt verkligt 

värde med efterföljande förändringar redovisade i resultat-

räkningen. Vid stegvisa förvärv upprättas förvärvsanalys vid 

den tidpunkt då kontroll erhållits. Effekten vid omvärdering 

av tidigare ägd andel redovisas i resultaträkningen. Vid för-

värv eller avyttringar av innehav utan bestämmande infly-

tande d.v.s. då dotterföretaget är under fortsatt kontroll, 

 redovisas som förändringar inom eget kapital.

Koncernens konsoliderade resultat inkluderar resultat-

räkningarna för moderföretaget och dess direkt eller indirekt 

ägda dotterföretag efter eliminering av koncerninterna trans-

aktioner, orealiserade koncernvinster och avskrivningar av 

 förvärvade övervärden. Från och med förvärvstidpunkten, till 

den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör, inklu-

deras i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäk-

ter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom 

eventuell uppkommen goodwill. 

Rörelseförvärv
Vid förvärv av en verksamhet beräknas anskaffningskostnaden 

för förvärvet (köpeskillingen) som det verkliga värdet av de 

tillgångar som överlåtits och de skulder som uppstår eller 

övertas den dag förvärvet sker, inklusive verkligt värde av 

eventuell tilläggsköpeskilling. Transaktionskostnader som är 

hänförbara till förvärvet kostnadsförs när de uppstår. Anskaff-

ningskostnaden allokeras till förvärvade tillgångar, skulder 

och ansvarsförbindelser baserat på värderingar till verkligt 

värde och inbegriper tillgångar och skulder som inte redovisas 

i det förvärvade företagets balansräkning, exempelvis immate-

riella tillgångar som kundrelationer och varumärken. Good-

will uppstår när köpeskillingen överstiger det verkliga värdet 

av förvärvade nettotillgångar. De slutgiltiga beloppen fast-

ställs senast ett år efter transaktionsdagen.

Transaktioner med närstående
Alla transaktioner med närstående sker till marknadspriser.

Segmentsrapportering
Koncernen har 4 rörelsesegment. Segmenten är identifierade 

utifrån koncernens 4 huvudsakliga affärsområden. Segmen-

ten följs regelbundet upp av verkställande direktör. Koncer-

nen betraktar verkställande direktör som högsta verkställande 

beslutsfattare. Segmenten ansvarar för rörelseresultat i deras 

verksamheter, medan finansnetto, skatter och balansräk-

ningen inte rapporteras per segment. Rörelseresultatet för 

segmenten konsolideras enligt samma principer som för kon-

cernen totalt. Segmenten består av separata affärsområden 

inom bolag. 

Omräkning av utländsk valuta
Koncernredovisningen är upprättad i svenska kronor, som är 

moderföretagets funktionella valuta och koncernens rapporte-

ringsvaluta. Balansräkningarna i utländska dotterföretag har 

omräknats till svenska kronor till balansdagens kurs. Resultat-

räkningen har omräknats till årets genomsnittskurs. Valuta-

kursdifferenser som uppkommer vid omräkningen av utländ-

ska dotterföretag redovisas i övrigt totalresultat och 

ackumuleras i omräkningsreserven i eget kapital.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktio-

nella valutan till den valutakurs som föreligger på transak-

tionsdagen. Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i 

utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till 

balansdagens kurs. Sådana valutakursdifferenser redovisas i 

resultaträkningen.

Icke monetära tillgångar och skulder som redovisas till 

historiska anskaffningsvärden omräknas till den valutakurs 

som gällde vid transaktionstillfället.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta meto-

den. Kassaflöden inom utländska dotterbolag omräknas till 

genomsnittlig valutakurs för perioden. Förvärv och/eller för-

säljning av dotterbolag inkluderas, netto efter köpta/sålda lik-

vida medel, under kassaflödet från investeringsaktiviteter. 

Likvida medel utgörs av kassa och bank. 
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Intäktsredovisning 
Intäktsredovisning sker när det är sannolikt att de framtida 

ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla koncernen och 

dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna 

inkluderar endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar 

som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räkning. 

Inkomst vid varuförsäljning redovisas som intäkt då koncer-

nen till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner 

som är förknippade med varornas ägande och då bolaget inte 

behåller något engagemang i den löpande förvaltningen som 

vanligtvis förknippas med ägande och koncernen utövar inte 

heller någon reell kontroll över de varor som sålts. Intäkter för 

servicetjänster redovisas i den period arbetet utförs och hyres-

intäkter redovisas i enlighet med avtalsenlig intjänandepe-

riod. Intäkter från operationell leasing intäktsförs över löp-

tiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig 

åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. 

Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhål-

lits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter.

Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten
Endast de kostnader som är direkt hänförliga till utveckling av 

nya produkter aktiveras. Utgifter kopplade till utvecklings-

fasen redovisas som en immateriell tillgång från och med tid-

punkten då utgifterna sannolikt kommer att leda till framtida 

ekonomiska fördelar, vilket avser tidpunkten då företagsled-

ningen bedömer att det är tekniskt möjligt att färdigställa den 

immateriella tillgången, företaget har för avsikt och förutsätt-

ningar att färdigställa den och använda eller sälja den, det 

finns adekvata resurser för att fullfölja utveckling och försälj-

ning samt att kvarstående utgifter kan beräknas på ett tillför-

litligt sätt.

Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av linjärt över 

nyttjandeperioden, som bedöms vara 5 år. I de fall det före-

kommer forskningskostnader kostnadsförs dessa direkt. Varu-

märken redovisas som immateriella tillgångar till anskaff-

ningsvärden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Kostnader för att förnya varumär-

ken kostnadsförs löpande. 

Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandepe-

riod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Datorpro-

gram redovisas till anskaffningsvärdet och inkluderar direkt 

hänförbara utgifter för att färdigställa tillgången för dess 

avsedda användning. Anskaffningsvärdet skrivs av över 

 beräknad nyttjandeperiod. Utgifter för att underhålla dator-

program kostnadsförs löpande då de uppstår. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  

och liknande arbeten 5 år

Goodwill
Koncernmässig goodwill är skillnaden mellan summan av 

köpeskillingen, värdet på innehav utan bestämmande infly-

tande samt det verkliga värdet på tidigare innehav och det 

verkliga värdet på förvärvade identifierbara tillgångar, skulder 

och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om det 

uppstår en negativ skillnad redovisas skillnaden direkt i 

resultat räkningen.

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 

eventuell nedskrivning. Goodwill följs löpande och prövas 

årligen, eller oftare vid behov, med avseende på nedskrivnings-

behov. Goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som 

förväntas ha nytta av förvärvet. 

Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod som inte 

är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen 

avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Om det finns indika-

tioner på att en tillgång har minskat i värde fastställer koncer-

nen tillgångens återvinningsvärde. Med återvinningsvärde 

avses det högsta av en tillgångs verkliga värde med avdrag för 

försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Tillgången 

skrivs ned med det belopp till vilket tillgångens redovisade 

värde överstiger återvinningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar består i huvudsak av maskiner, hyres-

utrustning och inventarier.

Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärden 

efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

I anskaffningsvärdet ingår förvärvspriset samt direkt hänför-

bara kostnader. Tillkommande utgifter redovisas som en sepa-

rat tillgång. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens 

nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträk-

ningen. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 25–50 år

Hyresutrustning 8–12 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–10 år

Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år

Nedskrivningar
De redovisade värdena prövas vid varje balansdag för att 
bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. 
Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas till-

gångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta 

av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjande-

värde. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassa-

genererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde över-

stiger återvinningsvärdet. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i 

enlighet med reglerna i IAS 39. Finansiella instrument redovi-

sas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets 

verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom 

de finansiella instrument som tillhör kategorin finansiell till-

gång eller skuld som redovisas till verkligt värde via resultat-

räkningen. Redovisning sker därefter beroende av hur de 

finansiella instrumenten har klassificerats enligt nedan.
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För derivatinstrument samt köp och försäljning av pen-

ning- och kapitalmarknadsinstrument på avistamarknaden 

tillämpas affärsdagsredovisning. Övriga finansiella tillgångar 

och finansiella skulder redovisas i balansräkningen när bola-

get blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kund-

fordringar tas upp i balansräkningen när faktura har utfär-

dats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig 

skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte 

mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättig-

heterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kon-

trollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell till-

gång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 

förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 

 Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaff-

ningsvärde eller verkligt värde beroende på den initiala 

 kategoriseringen under IAS 39.

 

Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar görs när valutaterminer används för 

 säkring av valutarisk i framtida köp och försäljningar i 

utländsk valuta. 

För derivatinstrument som utgör säkringsinstrument i en 

kassaflödessäkring gäller att den effektiva delen av värdeför-

ändringen redovisas ii övrigt totalresultat, medan den ineffek-

tiva delen redovisas direkt i resultaträkningen. Den del av vär-

deförändringen som redovisas i övrigt totalresultat förs sedan 

över till resultaträkningen i den period då den säkrade posten 

påverkar resultaträkningen.

Om förutsättningarna för säkringsredovisning inte längre 

är uppfyllda, förs de ackumulerade värdeförändringar som 

redovisats i övrigt totalresultat över till resultaträkningen i 

den senare period då den säkrade posten påverkar resultat-

räkningen. Värdeförändringar från och med den dag då förut-

sättningarna för säkringsredovisning upphör redovisas direkt 

i resultaträkningen. Om den säkrade transaktionen inte längre 

förväntas inträffa överförs säkringsinstrumentets ackumule-

rade värdeförändringar omedelbart från övrigt totalresultat 

till resultaträkningen.

 

Derivatinstrument och kassaflödessäkring
Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt och rän-

tekontrakt som utnyttjas för att täcka risker för valuta- och 

räntekursförändringar. Valutaexponering avseende framtida 

prognostiserade flöden säkras främst genom valutaterminer.

Den effektiva delen av förändring av det redovisade värdet för 

derivat som identifierats och kvalificerar som kassaflödessäk-

ringar, redovisas i övrigt totalresultat. Vinsten eller förlusten 

som hänför sig till den ineffektiva delen, redovisas omedelbart 

i resultaträkningen. Ackumulerade belopp i eget kapital förs 

om till resultaträkningen under samma perioder som den 

 säkrade posten påverkar resultatet.

När en framtida transaktion inte längre förväntas upp-

komma, redovisas den ackumulerade vinsten eller förlusten 

som föreligger i eget kapital direkt i resultaträkningen. Säk-

ring av redovisat värde redovisas i resultaträkningen tillsam-

mans med eventuella förändringar i det redovisade värdet av 

den säkrade tillgången eller skulden som är hänförlig till den 

säkrade risken. 

Om en säkring inte längre uppfyller kriterierna för 

 säkringsredovisning, justeras det redovisade värdet för den 

säkrade posten, för vilken effektivräntemetoden använts, och 

periodiseras i resultatet över återstående löptid. Värdeföränd-

ringar på derivat som inte uppfyller villkoren för säkrings-

redovisning redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter
För derivatinstrument i utländsk valuta som utgör säkrings-

instrument i en säkring av nettoinvesteringar i utlandsverk-

samheter gäller att den effektiva delen av värdeförändringen 

redovisas i Övrigt totalresultat, medan den ineffektiva delen 

redovisas direkt i resultaträkningen. De värdeförändringar 

som redovisas i Övrigt totalresultat överförs till resultaträk-

ningen vid den senare tidpunkt då den utländska verksam-

heten avyttras. Säkring av nettoinvesteringar tillämpas då 

valutaterminer i utländsk valuta använts för att säkra valuta-

risken i bolagets investeringar i utländska dotterföretag.

Beräkning av verkligt värde finansiella instrument
Vid fastställande av verkligt värde för kortfristiga placeringar, 

derivatinstrument och låneskulder används officiella mark-

nadsnoteringar på bokslutsdagen. I de fall sådana saknas görs 

värdering genom allmänt vedertagna metoder såsom diskon-

tering av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta för 

respektive löptid. Omräkningen till svenska kronor görs till 

noterad kurs på bokslutsdagen.

 

Upplupet anskaffningsvärde
Upplupet anskaffningsvärde beräknas med hjälp av effektiv-

räntemetoden, vilket innebär att eventuella över- eller under-

kurser samt direkt hänförliga kostnader eller intäkter periodi-

seras över kontraktets löptid med hjälp av den beräknade 

effektivräntan. Effektivräntan är den ränta som ger instru-

mentets anskaffningsvärde som resultat vid nuvärdesberäk-

ning av framtida kassaflöden.

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med 

ett nettobelopp i balansräkningen när det finns legal rätt att 

kvitta och när avsikt finns att reglera posterna med ett netto-

belopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera 

 skulden.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel hos finansinstitut samt 

kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaff-

ningstidpunkten understigande tre månader, vilka är utsatta 

för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Likvida 

medel redovisas till dess nominella belopp.
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Finansiella placeringar
Finansiella placeringar utgörs antingen av finansiella anlägg-

ningstillgångar eller kortfristiga placeringar beroende på 

avsikten med innehavet. Om löptiden eller den förväntade 

innehavstiden är längre än ett år utgör de finansiella anlägg-

ningstillgångar och om de är kortare än ett år klassificeras de 

som kortfristiga placeringar. 

Kundfordringar
Kundfordringar kategoriseras som ”lånefordringar och kund-

fordringar” och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 

Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats 

till nominellt belopp utan diskontering. Osäkra kundford-

ringar bedöms individuellt och utefter förfallostrukturen, då 

indikationer på ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan 

föreligga när kunden har uteblivna eller försenade betalningar. 

Eventuella nedskrivningar redovisas i rörelsens kostnader.

 

Långfristiga fordringar och övriga fordringar
Långfristiga fordringar och övriga fordringar är fordringar 

som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan 

avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förvän-

tade innehavstiden är längre än ett år utgör de långfristiga 

fordringar och om den är kortare övriga fordringar. Dessa 

fordringar kategoriseras i enlighet med IAS 39 som ”låneford-

ringar och kundfordringar”. Tillgångar inom denna kategori 

värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Tillgångens värde prövas för eventuella nedskrivningsbe-

hov när indikationer på att det redovisade värdet på tillgången 

understiger dess upplupna anskaffningsvärde. En nedskriv-

ning redovisas i rörelsens kostnader.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kategoriseras som andra skulder och redo-

visas till upplupet anskaffningsvärde.

Leverantörsskulder har förväntad löptid som är kort, var-

för skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering.

Finansiella skulder 
Skulder till kreditinstitut, checkräkningskredit samt övriga 

skulder kategoriseras som andra skulder och värderas till upp-

lupet anskaffningsvärde. Värdeförändringar av finansiella 

skulder redovisas som övriga ränteintäkter eller övriga ränte-

kostnader.

Leasing
Koncernen som leasegivare
Den utrustning som används i koncernens rentalverksamhet 

ägs av Alimak Hek Finance AB och hyrs ut via operationella 

leasingavtal till bolag inom koncernen som vidareuthyr 

utrustningen till slutkund.

Erhållna leasingbetalningar periodiseras och intäktsförs 

linjärt under leasingavtalens löptid.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 

respektive nettoförsäljningsvärdet enligt först in- först ut-

principen. Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade 

halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta till-

verkningskostnader och skälig andel av indirekta kostnader. 

För reservdelar som redovisas som varulager bedöms inku-

ransreserven utifrån en analys av trögrörlighet.

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. 

Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då under-

liggande transaktion redovisas via övrigt totalresultat eller 

direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovi-

sas via övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas av-

seende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hän-

förlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas i enlig-

het med balansräkningsmetoden som utgår från temporära 

skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på till-

gångar och skulder. Uppskjuten skatt redovisas inte för tem-

porära skillnader som uppkommit vid första redovisningen av 

goodwill, första redovisningen av tillgångar och skulder som 

inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen 

inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat, 

samt temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföre-

tag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. 

Värdering av uppskjuten skatt baseras på hur redovisade vär-

den på tillgångar och skulder förväntas bli realiserade eller 

reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 

skatteregler och skattesatser som är beslutade eller i praktiken 

beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar 

redovisas för underskottsavdrag, i den utsträckning det är san-

nolikt att framtida skattepliktiga vinster kommer att finnas 

tillgängliga. De uppskjutna skattefordringarnas redovisade 

värden prövas vid varje balansdag och minskas i den utsträck-

ning som det inte längre är sannolikt att de kan utnyttjas.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av per-

sonal endast om företaget är förpliktigat att antingen avsluta 

en medarbetares eller en grupp av medarbetares anställning 

före den normala tidpunkten eller betala ersättning vid upp-

sägninggenom erbjudanden som syftar till att uppmuntra fri-

villig avgång. I det senare fallet redovisas en skuld och en kost-

nad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att 

accepteras och antalet medarbetare som kommer att acceptera 

erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. 

Pensioner
Koncernen har olika pensionsplaner i överensstämmelse med 

de lokala villkor och den praxis som råder i de länder där verk-

samhet bedrivs. Koncernen har såväl förmånsbestämda som 

avgiftsbestämda planer. 

I en förmånsbestämd pensionsplan är det företaget som 

bär risken för att tillhandahålla den överenskomma ersätt-

ningen. I en avgiftsbestämd pensionsplan har företaget inte 

någon ytterligare förpliktelse utöver att betala avtalade 

 avgifter till planen.
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Förmånsbaserade pensioner
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda 

 planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning 

av den framtida ersättning som medarbetaren intjänat genom 

sin anställning under innevarande och tidigare perioder. 

Denna ersättning diskonteras till nuvärde. Diskonteringsrän-

tan motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer, 

bostads obligationer, alternativt statsobligationer i de fall en 

aktiv marknad för företagsobligationer eller bostadsobligatio-

ner saknas, med en återstående löptid som ungefär motsvarar 

de aktuella åtagandena. Beräkningen görs årligen av obero-

ende aktuarie. Vidare beräknas det verkliga värdet av even-

tuella förvaltningstillgångar. Vid fastställandet av förpliktel-

sens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan 

det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer 

antingen genom att det verkliga utfallet avviker från det tidi-

gare gjorda antagandet (så kallade erfarenhetsbaserade juste-

ringar) eller genom att antagandena ändras. Dessa aktuariella 

vinster och förluster redovisas i balansräkningen samt i 

resultat räkningen under övrigt totalresultat. När ersättning-

arna i en plan förbättras redovisas den andel av denökade 

ersättningen som hänför sig till medarbetarnas tjänstgöring 

under tidigare perioder som en kostnad i årets resultat. I 

balansräkningen redovisat värde för pensioner och liknande 

förpliktelser motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid boksluts-

tidpunkten, med avdrag för det verkliga värdet av förvalt-

ningstillgångarna.

Avgiftsbaserade pensioner
Bolagets förpliktelser för varje period utgörs av de belopp som 

bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktligen 

krävs det inga aktuariella antaganden för att beräkna förplik-

telsen eller kostnaden och det finns inga möjligheter till några 

aktuariella vinster eller förluster. Förpliktelsen beräknas utan 

diskontering, utom i de fall de inte i sin helhet förfaller till 

betalning inom tolv månader efterutgången av den period 

under vilken de anställda utför de relaterade tjänsterna.

Avsättningar 
I koncernen görs avsättningar för åtaganden (legala eller infor-

mella) på grund av inträffade händelser som är kända eller till-

förlitligt kan uppskattas, men där förfallotidpunkten är oviss.

Avsättning för garantiåtaganden görs utifrån kända men 

ej reglerade garantiåtaganden. Avsättningar görs med det 

belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för 

att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där 

effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas 

avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida 

kassaflödet.

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser redovisas när det finns ett möjligt 

 åtagande som härrör från inträffade händelser och vars före-

komst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida hän-

delser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som 

en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett 

utflöde av resurser kommer att krävas.

Viktiga uppskattningar och bedömningar  
för redovisningsändamål
För att upprätta koncernredovisning i enlighet med god redo-

visningssed måste det göras uppskattningar och bedömningar 

som påverkar de redovisade värdena på tillgångar och skulder, 

upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter 

per det datum som koncernredovisningen upprättas samt de 

redovisade värdena på intäkter och kostnader för rapporte-

ringsperioden. Uppskattningar och bedömningar utvärderas 

löpande.

Koncernens viktigaste uppskattningar  
och bedömningar är;
Nedskrivningsprövning av goodwill
Nedskrivning av goodwill prövas årligen och dessutom när-

helst händelser eller ändrade omständigheter indikerar att 

värdet på goodwill som har uppkommit vid ett förvärv kan ha 

minskat, till exempel på grund av ändrat affärsklimat eller 

beslut om att avyttra eller lägga ner viss verksamhet. För att 

bestämma om värdet på goodwill minskat måste den kassage-

nererande enhet till vilken goodwill hänförts värderas, vilket 

sker genom en diskontering av enhetens kassaflöden. Vid till-

lämpningen av denna metod förlitar sig bolaget på ett antal 

faktorer, inklusive uppnådda resultat, affärsplaner, ekono-

miska prognoser och marknadsdata.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Koncernen gör betydande bedömningar för att bestämma 

såväl aktuella som uppskjutna skatteskulder och skatteford-

ringar, inte minst vad gäller värdet av uppskjutna skatteford-

ringar. Företaget måste därvid bedöma sannolikheten för att 

de uppskjutna skattefordringarna kommer att utnyttjas för 

avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. Det verk-

liga resultatet kan avvika från dessa bedömningar bland annat 

på grund av ändrat framtida affärsklimat, ändrade skattereg-

ler eller utfallet av myndigheters eller skattedomstolars ännu 

ej slutförda granskning av avgivna deklarationer.

Pensioner
Aktuariella antaganden är viktiga inslag i de aktuariella meto-

der som används för att mäta pensionsåtaganden, och kan ha 

en väsentlig inverkan på redovisad nettoskuld och årlig pen-

sionskostnad. Diskonteringsräntan är ett antagande som har 

väsentlig betydelse för beräkningen av såväl årets pensions-

kostnad som nuvärdet av de förmånsbaserade pensionsför-

pliktelserna innevarande år. 

Diskonteringsräntan används både för att beräkna nuvär-

det av pensionsåtagandet och för att uppskatta avkastningen 

på förvaltningstillgångarna. Diskonteringsräntan ses över 

kvartalsvis, vilket påverkar nettoskulden, och årligen, vilket 

även påverkar kostnaderna för kommande år. Övriga antagan-

den granskas årligen och kan avse demografi ska faktorer som 

pensionsålder, dödlighet och personalomsättning. En sänkt 

diskonteringsränta ökar nuvärdet av pensionsskulden och den 

årliga kostnaden.



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) F-15

Finansiella rapporter

Kundfordringar
Koncernen gör regelbundna analyser av kreditrisken i utestå-

ende kundfinansieringskrediter och avsättningar görs för 

uppskattade förluster. De totala avsättningarna för osäkra 

fordringar uppgick den 31 december 2014 till –16,2 Mkr –14,2) 

–16,3). 

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärde och 

nettoförsäljningsvärde. Erforderliga reserver är ställda för 

inkurans i enlighet med företagets policy.

 

2. Finansiell riskhantering
Koncernen är utsatt för riskexponering relaterat till order-

stock, likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder samt 

upptagna lån. Exponering utgörs av såväl ränte- som valuta-

risk. Ränterisken avser i huvudsak externa lån. Koncernen har 

utöver detta en finansieringsrisk i samband med refinansie-

ring av befintliga lån. Koncernen har antagit en finansierings-

policy som reglerar hur effekterna av ovanstående exponering 

kan minimeras.

I bolagets och koncernens låneavtal med banker finns 

 specifika villkor, s.k. covenants. Dessa covenants utgörs av 

 följande finansiella nyckeltal för Alimak Group – koncernen:

 ❚ Koncernens rörelseresultat före avskrivningar relaterat till 

nettoskuldsättning och till räntebetalningar.

 ❚ Koncernens nettoskuldsättning relaterat till eget kapital.

Ränterisk
Ränterisk är risken att förändringar i marknadsräntor 

 påverkar kassaflödet eller det verkliga värdet på finansiella 

tillgångar och skulder. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken för att koncernen inte kan möta 

sina kortfristiga betalningsåtaganden. Koncernens finanspo-

licy föreskriver att likviditetsreserven skall uppgå till en sådan 

nivå att reserven kan hantera de fluktuationer som förväntas i 

den dagliga likviditeten inom en sexmånaders tidsperiod. För 

att tillgodose detta har koncernen checkräkningskrediter och 

bekräftade kreditfaciliteter.

Valutarisk
Valutarisken utgör risken för att valutakursförändringar 

påverkar koncernens resultat negativt. Koncernens valuta-

exponering uppstår vid koncernintern finansiering, vid 

omräkning av externa fordringar och skulder samt vid omräk-

ning av utländska dotterföretags resultat- och balansräkning 

till koncernens rapporteringsvaluta (SEK).

Koncernens valutaexponering delas upp i transaktionsex-

ponering (exponering i utländsk valuta relaterad till kontrak-

terade kassaflöden och balansräkningsposter där växelkurs-

förändringar påverkar resultatet och kassaflöden) och 

omräkningsexponeringar (eget kapital i utländska dotter-

företag).

Valutarisken mäts som påverkan på rörelseresultat samt 

eget kapital utifrån estimerade valutarörelser. Resultatet av 

dessa estima rapporteras årligen till styrelsen för Kamila 

 Holding AB. Koncernens valutarisk hanteras genom termins -

säkring av exponerade nettoflöden. Omräknings exponeringen 

avser främst omräkning från EUR, USD, AUD samt GBP.

Känslighetsanalys avseende marknadsrisker

2014 2013 2012

Förändring
Effekt på

årets resultat
Effekt på 

eget kapital
Effekt på

årets resultat
Effekt på 

eget kapital
Effekt på

årets resultat
Effekt på 

eget kapital

Marknadsräntor1) 1 % 6 779 6 779 6 236 6 236 6 408 6 408
Valutakurser2) 10 % 3 687 134 258 1 577 108 357 3 652 106 382
EUR –558 10 985 –4 458 13 791 –1 132 15 051
USD 2 633 80 921 4 412 78 824 2 821 79 054
AUD 450 13 363 1 168 15 221 1 181 14 382
GBP 988 7 557 1 098 6 565 925 7 192
Övriga 481 2 586 –848 –4 278 –282 –3 848
Omräkningsdifferens –307 18 846 205 –1 766 139 –5 449

3 687 134 258 1 577 108 357 3 652 106 382

1) Här avses en ökning av räntesats med en procentenhet.
2) Här avses effekten då den svenska kronan stärkts med 10 % gentemot de angivna valutorna.

Ovan angiven påverkan avser den situation där alla valutor 

resp. räntor förändras i samma riktning. Känslighetsanalysen 

visar effektenefter skatt, utan beaktande av effekter av kassa-

flödessäkringar samt att alla andra parametrar antas vara 

beständiga när valuta respektive ränta förändras.
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Kreditrisk
Kreditrisk är risken för att motparten i en transaktion inte 

fullgör sina förpliktelser enligt avtalet. 

Maximal kreditexponering motsvaras av det bokförda vär-

det på finansiella tillgångar. Beaktat koncernens spridning av 

kunder och därmed risker samt att kunderna är verksamma 

inom olika marknadssegment och geografier bedöms den 

generella underliggande kreditrisken som låg. För större 

exponeringar sker individuella kreditbedömningar. Bolagets 

finansiella tillgångar som varken är förfallna eller nedskrivna 

anses vara av god kreditvärdighet.

Maximal kreditexponering är enligt följande;

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Andra långfristiga 
 fordringar 8 107 3 107 8 255
Kundfordringar 337 836 284 365 243 024
Derivat – 6 232 26 029
Övriga fordringar 85 724 77 159 41 010
Kassa och bank 384 680 189 931 192 627

Summa 816 347 560 794 510 945

Råvarurisk
Med råvarurisker avses risker i att ändrade råvarupriser påver-

kar koncernens resultat. 

Valutakurser
Resultaträkningar för dotterföretag vilkas valuta inte är SEK omräknas vid konsolideringen till SEK  

med årets genomsnittskurs. Balansräkningen omräknas enligt balansdagens kurs.

Valuta

Genomsnitts- 
kurs
2014

Balansdagens
kurs

2014-12-31

Genomsnitts-
kurs
2013

Balansdagens
kurs

2013-12-31

Genomsnitts-
kurs
2012

Balansdagens
kurs

2012-12-31

AED 2,08 2,12 1,78 1,75 1,84 1,77
AUD 6,19 6,38 6,31 5,76 7,02 6,77
BRL 2,92 2,89 3,03 2,78 3,48 3,19
CAD 6,21 6,72 6,33 6,07 6,78 6,55
CNY 1,11 1,26 1,06 1,07 1,07 1,05
EUR 9,10 9,52 8,65 8,94 8,71 8,62
GBP 11,29 12,14 10,19 10,73 10,73 10,49
INR 0,11 0,12 0,11 0,10 0,13 0,12
KRW 0,65 0,71 0,60 0,62 0,60 0,61
NOK 1,09 1,05 – – – –
SGD 5,41 5,91 5,21 5,13 5,42 5,33
USD 6,86 7,81 6,51 6,51 6,78 6,52
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Rörelsesegment–Affärsområden
Koncernen har fyra rörelsesegment. Vid fastställandet av  Alimak Group’s rörelsesegment har hänsyn tagits till vilka marknader 

och vilka kunder produkterna och tjänsterna säljs genom.

Redovisning per rörelsesegment

2012-01-01–2012-12-31
Construction 

Equipment 
Industrial 

Equipment Rental  After Sales 
Totalt  

koncernen

Externa intäkter 279 254 447 688 303 240 468 145 1 498 327
Rörelseresultat –5 393 73 289 –59 818 129 361 137 439
Rörelseresultat % –1,9 % 16,4 % –19,7 % 27,6 % 9,2 %
Resultat efter finansnetto n.a. n.a. n.a. n.a. –34 799
Årets Resultat n.a. n.a. n.a. n.a. 40 600

2013-01-01–2013-12-31
Construction 

Equipment 
Industrial 

Equipment Rental  After Sales 
Totalt  

koncernen

Externa intäkter 242 519 496 400 285 092 493 134 1 517 145
Rörelseresultat –21 971 100 650 19 160 169 421 267 260
Rörelseresultat % –9,1 % 20,3 % 6,7 % 34,4 % 17,6 %
Resultat efter finansnetto n.a. n.a. n.a. n.a. 118 934
Årets Resultat n.a. n.a. n.a. n.a. 79 028

2014-01-01–2014-12-31
Construction 

Equipment 
Industrial 

Equipment Rental  After Sales 
Totalt  

koncernen

Externa intäkter 333 431 545 296 278 517 585 232 1 742 476
Rörelseresultat –9 931 96 528 1 457 199 602 287 656
Rörelseresultat % –3,0% 17,7 % 0,5 % 34,1 % 16,5 %
Resultat efter finansnetto n.a. n.a. n.a. n.a. 91 725
Årets Resultat n.a. n.a. n.a. n.a. 46 499

3. Segmentrapportering
2014-01-01 –
2014-12-31

2013-01-01 –
2013-12-31

2012-01-01 –
2012-12-31

Intäkter per rörelsesegment
Construction 333 431 242 519 279 254
Industrial 545 296 496 400 447 688
Rental 278 517 285 092 303 240
After Sales 585 232 493 134 468 145

1 742 476 1 517 145 1 498 327

Intäkter per geografisk marknad
Europa 674 783 538 492 486 814
(varav Sverige) (75 412) (56 256) (46 463)
Asien 493 139 509 603 402 339
Syd- och Nordamerika 500 846 415 439 332 177
Övriga marknader 73 708 53 611 276 997

1 742 476 1 517 145 1 498 327

Materiella anläggningstillgångar

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Sverige 209 173 219 489 228 072
Kina 34 195 10 976 7 619
Övriga marknader 33 193 30 288 44 313

276 561 260 753 280 004
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Rörelsesegment
Koncernen består av följande rörelsesegment: Construction 

Equipment, Industrial Equipment, Rental och After Sales. 

Rörelsegrenar utgör koncernens primära indelningsgrund.

Construction Equipment 
Affärsområdet designar, utvecklar, tillverkar och distribuerar 

standard och kundspecificerade hissar för i huvudsak tempo-

rär installation. Kunderna återfinns inom byggnadsindustri 

och inom byggrelaterad uthyrning.

Industrial Equipment 
Affärsområdet designar, utvecklar, tillverkar och distribuerar 

kundspecificerade hissar för i huvudsak permanenta installa-

tioner. Kunderna återfinns inom industrier som kraft, metall 

& gruvor, hamnar, cement och olja & gas.

Rental
Affärsområdet erbjuder uthyrning och service av utrustning 

som tillverkats av koncernens övriga affärsområden. 

 Kunderna återfinns inom byggnadsindustri och inom bygg-

relaterad uthyrning.

After Sales
Affärsområdet erbjuder service, reservdelar, uppgraderingar 

och utbildning för i huvudsak utrustning som tillverkats av 

koncernen. Kunderna återfinns såväl inom tillverkande 

 industri som inom byggnadsindustri och byggrelaterad 

 uthyrning.

Geografiska områden
Koncernens segment är indelade i följande geografiska områ-

den: Europa, Asien, Syd- och Nordamerika och Övriga mark-

nader.

Då bolaget är globalt aktiv inom sina affärsområden finns 

normalt sett alla representerade inom de geografiska 

 områdena.

4. Rörelsens kostnader
2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31 2012-01-0–2012-12-31

Råvaror och förnödenheter –632 823 –562 889 –565 966
Personalkostnader –556 262 –480 502 –460 449
Konsultkostnader –44 497 –41 304 –30 225
Avskrivningar –48 597 –49 619 –76 287
Övriga kostnader –172 641 –115 571 –227 961

–1 454 820 –1 249 885 –1 360 888
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5.  Antal anställda och ersättningar till anställda 

Medeltalet anställda

2014-01-01–
2014-12-31

varav  
män

varav  
kvinnor

2013-01-01–
2013-12-31

varav  
män

varav  
kvinnor

2012-01-01 
2012-12-31

varav  
män

varav  
kvinnor

Sverige 328 88 % 12 % 308 89 % 11 % 294 80 % 20 %
Norge 42 88 % 12 % – 0 % 0 % – 0 % 0 %
Holland 41 91 % 9 % 44 93 % 7 % 44 93 % 7 %
Belgien 3 100 % 0 % 3 100 % 0 % 3 100 % 0 %
Frankrike 48 87 % 13 % 47 88 % 12 % 46 88 % 12 %
England 60 89 % 11 % 57 90 % 10 % 50 93 % 7 %
Tyskland 30 86 % 14 % 29 86 % 14 % 29 86 % 14 %
Italien 10 90 % 10 % 10 90 % 10 % 11 90 % 10 %
Korea 12 83 % 17 % 11 82 % 18 % 11 82 % 18 %
Singapore 14 70 % 30 % 13 69 % 31 % 12 69 % 31 %
Malaysia 11 80 % 20 % 10 79 % 21 % 9 83 % 17 %
Australien 72 94 % 6 % 71 94 % 6 % 65 95 % 5 %
USA 96 87 % 13 % 92 85 % 15 % 95 85 % 15 %
Kina 207 82 % 18 % 151 79 % 21 % 126 78 % 22 %
Indien 14 92 % 8 % 11 91 % 9 % 6 83 % 17 %
Brasilien 8 86 % 14 % 8 86 % 14 % 9 88 % 12 %

Koncernen totalt 996 87 % 13 % 865 87 % 13 % 810 81 % 19 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

426 334 129 934 370 343 110 155 359 444 100 998
(23 856) (22 933) (21 309)

Koncernen totalt 426 334 129 934 370 343 110 155 359 444 100 998

(varav pensionskostnad) 1) (23 856) (22 933) (21 309)

1)  Av koncernens pensionskostnader avser 2,7 Mkr (2,7) (1,9) gruppen styrelse och VD i samtliga bolag.  
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0) (0).

2)  Uppsägning från VDs sida gäller 6 månader och uppsägning från bolagets sida 12 månader.  
VD har rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 fasta  månadslöner.

Koncernens könsfördelning i företagsledningar

2014-12-31
Andel   

kvinnor

2013-12-31
Andel  

kvinnor

2012-12-31
Andel   

kvinnor

Styrelse 2 % 2 % 2 %
Övriga ledande 
 befattningshavare 7 % 8 % 7 %
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och övriga anställda

2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Dotterföretag i Sverige 8 520 140 415 6 830 124 885 5 534 112 328
(varav tantiem o.d.) (1 785) (3 362) (1 202) (1 509) (858) (1 569)
Dotterföretag utomlands 14 924 262 475 14 693 223 935 16 291 225 291
(varav tantiem o.d.) (2 040) (7 939) (2 544) (5 639) (1 975) (4 543)
Dotterföretag totalt 23 444 402 890 21 523 348 820 21 825 337 619
(varav tantiem o.d.) (3 825) (11 301) (3 746) (7 148) (2 833) (6 112)

Koncernen totalt 23 444 402 890 21 523 348 820 21 825 337 619

(varav tantiem o.d.) (3 825) (11 301) (3 746) (7 148) (2 833) (6 112)

Ledande befattningshavares ersättningar

2012-01-01–2012-12-31 Grundlön
Rörlig

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Total

Verkställande direktör 810 450 – 284 1 544
Förra verkställande direktör 1 152 60 7 186 1 405
Andra ledande befattningshavare  
(7 personer) 8 477 179 398 2 396 11 450
Styrelseledamot;  
Joakim Rosengren 250 250
Göran Gezelius 250 250

10 939 689 405 2 866 14 899

2013-01-01–2013-12-31 Grundlön
Rörlig

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Total

Verkställande direktör 3 248 486 – 1 134 4 868
Andra ledande befattningshavare  
(6 personer) 9 253 2 943 770 3 523 16 489
Styrelseledamot;
Anders Johnsson 300 300
Carl-Johan Falkenberg 150 150
Fredrik Brynildsen 150 150
Wei Chen 63 63
Joakim Rosengren 150 150
Göran Gezelius 150 150

13 464 3 429 770 4 657 22 320

2014-01-01–2014-12-31 Grundlön
Rörlig

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Total

Verkställande direktör 3 564 1 166 – 1 247 5 977
Andra ledande befattningshavare  
(6 personer) 10 138 2 038 409 3 828 16 413
Styrelseledamot;
Anders Johnsson 300 300
Carl-Johan Falkenberg 150 150
Fredrik Brynildsen 150 150
Wei Chen 150 150
Joakim Rosengren 150 150
Göran Gezelius 150 150

14 752 3 204 409 5 075 23 440

Kommentarer till tabellen
* Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter som inte är anställda är berättigade till ett arvode.
* Styrelseledamöter som är anställda har inte erhållit något arvode.
* Rörlig ersättning avser kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under nästa år.
* Övriga förmåner avser reseförmån och tjänstebil.
* Det är styrelsen i Kamila Holding AB som har styrt Alimak Group AB koncernen
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader fördelade per funktion

2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Försäljningskostnader 126 460 121 296 116 966
Administrations kostnader 91 819 77 976 75 014
Utvecklingskostnader 17 217 26 352 24 325
Kostnad för sålda varor 320 766 254 874 244 137

556 262 480 498 460 442

6. Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Deloitte

Revisionsuppdrag – – 3 502
Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget – – 663
Skatterådgivning – – 103
Övriga tjänster – – 83

– – 4 351

Ernst & Young

Revisionsuppdrag 3 922 2 997 –
Revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdraget 31 32 –
Skatterådgivning 216 285 –
Övriga tjänster 10 138 –

4 179 3 452 –

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lag-

stadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av års-

redovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning 

som lämnats i samband med revisionsuppdraget. Revisions-

verksamhet utöver revisionsuppdraget avser kvalitetssäk-

ringstjänster. Enligt revisorslagens definition är revisions-

verksamhet dels sådan granskning av förvaltning, 

bolagsordning, stadgar eller avtal och som ska utmynna i en 

rapport, ett intyg eller någon annan handling som är avsedd 

även för andra än uppdragsgivaren, dels rådgivning eller 

annat biträde som föranleds av iakttagelser vid ett gransk-

ningsuppdrag (2 § 8 revisorslagen). Övriga tjänster avser sådan 

rådgivning som inte är hänförlig till någon av de tidigare upp-

räknade slagen av tjänster.
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7. Avskrivningar
2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Balanserade utgifter för 
 utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 1 730 1 468 929
Byggnader och mark 3 220 3 170 4 605
Maskiner och andra tekniska 
 anläggningar 11 739 11 085 14 873
Inventarier, verktyg och installationer 4 852 3 848 4 558
Hyresutrustning 27 056 30 045 51 322

48 597 49 616 76 287

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion

Kostnad för sålda varor 39 140 40 746 62 061
Försäljningskostnader 2 445 2 599 2 639
Administrationskostnader 4 713 4 175 9 562
Utvecklingskostnader 2 299 2 096 2 025

48 597 49 616 76 287

8. Finansiella intäkter
2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Ränteintäkter 2 474 1 589 1 901
Valutakursvinster 26 214 14 340 4 260

28 688 15 929 6 161

9. Finansiella kostnader
2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Ränteintäkter –137 714 –141 186 –167 900
Valutakursvinster –86 905 –23 069 –10 499

–224 619 –164 255 –178 399
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10. Skatt 
Koncernens skattekostnad för 2014 uppgick till –45,2 Mkr (–39,9) (75,4).  

Skattesatsen kan variera mellan åren beroende på skillnader i var bolagen bedriver sin verksamhet.

2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Aktuell skatt –10 922 –40 551 –37 716
Skatt avseende tidigare år –5 700 8 970 –233
Uppskjuten skatt –28 604 –8 325 113 348

–45 226 –39 906 75 399
Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 91 725 118 934 –34 799
Skatt enligt gällande skattesats  
för moderföretaget 22 % (2012: 26,3%) –20 179 –26 165 9 152
Skillnader i skattesatser i övriga länder –11 394 –12 080 –9 720
Skillnader för ändrad skattesats  
från 26,3% till 22% i Sverige – – 1 257
Uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader –89 – –
Förändring av redovisad uppskjuten 
skatt  
på underskottsavdrag –7 260 –3 140 78 240
Icke avdragsgilla kostnader –1 289 –7 887 –6 452
Icke skattepliktiga intäkter 859 888 3 345
Justering av tidigare års skattekostnad –5 700 8 970 –233
Övrigt –174 –492 –190

Redovisad effektiv skatt –45 226 –39 906 75 399

11.  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten samt varumärken 

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 12 857 12 707 13 892
Nyanskaffningar 830 263 1 839
Avyttringar, utrangeringar mm – –286 –2 788
Årets valutakursdifferenser 1 051 173 –236

14 738 12 857 12 707
Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –10 831 –9 539 –3 164
Avyttringar, utrangeringar mm – 286 –5 558
Årets avskrivning enligt plan –1 730 –1 468 –929
Årets valutakursdifferenser –924 –110 112

–13 485 –10 831 –9 539

Redovisat värde vid årets slut 1 253 2 026 3 168
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12. Goodwill
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 766 692 1 774 192 1 807 813
Förvärv av dotterföretag 47 051 – –
Årets valutakursdifferenser 102 773 –7 500 –33 621

1 916 516 1 766 692 1 774 192
Ackumulerade nedskrivningar 

Vid årets början –214 112 –214 112 –214 112

–214 112 –214 112 –214 112

Redovisat värde vid årets slut 1 702 404 1 552 580 1 560 080

Goodwill avskrivs inte, men prövas årligen för nedskrivningsbehov.

Goodwill har allokerats till följande kassagenererande enheter:

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Affärsområde Construction Equipment 89,9 84,4 85,3
Affärsområde Industrial Equipment 685,6 628,2 630,7
Affärsområde Rental – – –
Affärsområde After Sales 926,9 840,0 844,1

1 702,4 1 552,6 1 560,1

Goodwill har allokerats till kassagenererande enheter (KGE) 

som sammanfaller med affärsområde. Återvinningsvärden för 

KGE fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet enligt 

 diskonterade kassaflödesprincipen, härlett från fyra års kassa-

flöden uppskattade i den strategiska planen godkänd av styrel-

sen. Kassaflöden efter planeringsperioden beräknas som ett 

terminalvärde och ingår i det totala nyttjandevärdet.

Som diskonteringsränta används en vägd medelkapital-

kostnad efter skatt (WACC) såsom den definierats av 

 koncernen. 

Diskonteringsräntans komponenter består av riskfri ränta, 

marknadens riskpremie, företagsspecifik riskpremie, indu-

strispecifik beta, kostnad för skulder och soliditet. På basis av 

de nyttjandevärdeskalkyler som gjorts har man inte konstate-

rat något behov av nedskrivning (impairment) av goodwill-

värdet för någon KGE i bokslutet för 2014.

Känslighetsanalys
De mest väsentliga antagandena vid fastställandet av 

nyttjande värdet är förväntad efterfrågan, tillväxttakt, rörelse-

marginal, rörelsekapitalbehov samt diskonteringsränta. Den 

faktor som använts för att beräkna tillväxten i terminalperio-

den efter år 4 uppgår till 2 % (2 %). Rörelsekapitalbehovet 

bortom femårs perioden har bedömts kvarstå på nivån år 4. 

Diskonterings räntan utgörs av en vägd genomsnittlig kapital-

kostnad för lånat och eget kapital och har beräknats till 7,69 % 

(8,55 %) efter skatt. 

Företagsledningens prövningar av goodwillvärden har 

inte påvisat några nedskrivningsbehov. Känsligheten i de 

beräkningar där nedskrivning inte har gjorts innebär att 

goodwill värdet fortsatt försvaras även om diskonterings-

räntan skulle höjas med 2 procentenheter eller om den lång-

siktiga tillväxten skulle sänkas med 2 procentenheter.

Förvärvet
Den 22 maj 2014 förvärvade koncernen 100 % av aktierna i  Heis- 

Tek A/S och Heis-Tek Bergen A/S. Verksamheten ingår i kon-

cernens räkenskaper från och med den 1 juli 2014. Heis-Tek A/S 

är specialiserade på försäljning och projektering av nya vertikala 

transportlösningar både på land och offshore. Köpe skillingen 

med avdrag för förvärvad kassa uppgick till 58,6 Mkr. 

Enligt förvärvsanalys uppkom goodwill bestående av 

synergieffekter, resultatförbättringspotential samt tillförd 

kompetens och rörelsen kunskap för att utveckla inom off-

shore- industrin. Goodwill som uppkom av förvärvet är hän-

förlig till rörelsesegmenten Industrial och After Sales.
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13. Materiella anläggningstillgångar

2012-01-01–2012-12-31
Byggnader

och mark

Maskiner 
och andra
tekniska 

utrustningar

Inventarier
verktyg och 
instrument

Hyres-
utrustning Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 94 862 135 076 43 486 529 066 802 490
Nyanskaffningar 1 330 10 026 4 644 32 335 48 335
Avyttringar och utrangeringar m.m. –20 995 –33 277 –3 548 –130 295 –188 115
Omklassificeringar – –654 654 – –
Årets valutakursdifferenser –1 563 –973 –1 384 –11 766 –15 686

73 634 110 198 43 852 419 340 647 024

Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början –27 718 –74 249 –24 899 –232 517 –359 383
Avyttringar och utrangeringar m.m. 4 596 23 509 2 608 34 516 65 229
Årets avskrivning enligt plan –4 605 –14 873 –4 558 –51 322 –75 358
Årets valutakursdifferenser 391 589 1 114 398 2 492

–27 336 –65 024 –25 735 –248 925 –367 020

Redovisat värde vid årets slut 46 298 45 174 18 117 170 415 280 004

Framtida leasingavgifter i koncernen fördelar sig enligt följande

2013-01-01–2012-12-31 Finansiell leasing Nuvärdet av framtida leasingavgifter

Ackumulerade anskaffningsvärden

Inom ett år 39 209 38 371
Mellan ett och fem år 55 210 52 145

Totalt 94 419 90 516

Koncernen köpte i juni 2013 ut all den utrustning som tidigare leasades från Handelsbanken. I och med köpet har koncernen inte 

längre några åtaganden avseende framtida leasingavgifter.

2013-01-01–2013-12-31
Byggnader

och mark

Maskiner 
och andra
tekniska 

utrustningar

Inventarier
verktyg och 
instrument

Hyres-
utrustning Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 73 634 110 198 43 852 419 340 647 024
Nyanskaffningar 2 431 18 988 4 682 12 178 38 279
Avyttringar och utrangeringar m.m. – –14 391 –2 818 –75 559 –92 768
Årets valutakursdifferenser 422 197 –231 –3 033 –2 645

76 487 114 992 45 485 352 926 589 890

Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början –27 336 –65 024 –25 735 –248 925 –367 020
Avyttringar och utrangeringar m.m. – 8 903 2 368 72 625 83 896
Årets avskrivning enligt plan –3 170 –11 085 –3 848 –30 045 –48 148
Årets valutakursdifferenser –288 27 211 2 185 2 135

–30 794 –67 179 –27 004 –204 160 –329 137

Redovisat värde vid årets slut 45 693 47 813 18 481 148 766 260 753
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13. Materiella anläggningstillgångar (forts.)

2014-01-01–2014-12-31
Byggnader

och mark

Maskiner 
och andra
tekniska 

utrustningar

Inventarier
verktyg och 
instrument

Hyres-
utrustning Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 76 487 114 992 45 485 352 926 589 890
Nyanskaffningar 1 502 23 014 14 634 26 800 65 950
Förvärv av dotterföretag – 836 3 734 – 4 570
Avyttringar och utrangeringar mm –6 775 –8 100 –1 592 –10 995 –27 462
Omklassificeringar – 64 – –64 –
Årets valutakursdifferenser 960 3 705 5 547 9 152 19 364

72 174 134 511 67 808 377 819 652 312

Ackumulerade avskrivningar 

Vid årets början –30 794 –67 179 –27 004 –204 160 –329 137
Förvärv av dotterföretag – –676 –1 581 – –2 257
Avyttringar och utrangeringar mm 6 423 8 654 479 1 208 16 764
Årets avskrivning enligt plan –3 220 –11 739 –4 852 –27 056 –46 867
Årets valutakursdifferenser –578 –2 300 –4 854 –6 522 –14 254

–28 169 –73 240 –37 812 –236 530 –375 751

Redovisat värde vid årets slut 44 005 61 271 29 996 141 289 276 561

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de 

ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att 

äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 

leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal 

som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Koncernen har operationell leasing både som leasetagare 

och leasegivare.

Operationella leasingkostnader består främst av lokal-

hyror. Dessa leasingkostnader är ej väsentliga för koncernen.

Operationella leasingintäkter består främst av uthyrning 

av kuggstångsdrivna hissar, arbetsplattformar och bygghissar. 

Merparten av leasingavtalens löptid understiger ett år och kan 

avslutas med kort varsel.
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14. Finansiella tillgångar och skulder 
Redovisat värde Verkligt Värde 

Finansiella tillgångar 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Derivattillgångar för säkringsändamål

Derivat – 6 232 26 029 – 6 232 26 029
Lånefordringar och kundfordringar

Långfristiga fordringar 8 107 3 107 8 255 8 107 3 107 8 255
Kundfordringar 337 836 284 365 243 024 337 836 284 365 243 024
Övriga finansiella fordringar 126 350 91 026 56 995 126 350 91 026 56 995
Likvida medel 384 680 189 931 192 627 384 680 189 931 192 627

Summa 856 973 568 429 500 901 856 973 568 429 500 901

Redovisat värde Verkligt Värde 

Finansiella skulder 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Derivattillgångar för säkringsändamål

Derivat 29 617 10 769 7 523 29 617 10 769 7 523
Andra finansiella skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 692 685 699 360 802 639 702 192 713 092 814 547
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 227 775 128 749 103 073 232 000 132 974 108 366
Checkräkningskredit 20 756 44 728 42 883 20 756 44 728 42 883
Leverantörsskulder 160 306 105 899 136 044 160 306 105 899 136 044
Övriga finansiella skulder 88 204 48 974 60 647 88 204 48 974 60 647

Summa 1 189 726 1 027 710 1 145 286 1 203 458 1 045 667 1 162 487

Belopp som omfattas av ramavtal för  
kvittning eller  liknande avtal1)

2012-12-31
Brutto  
belopp

Kvittade  
belopp

Nettobelopp i 
balansräkningen

Finansiella 
 instrument

Finansiell  säkerhet,   
erhållen/lämnad Nettobelopp

Derivattillgångar 26 029 – 26 029 –7 523 – 18 506
Derivatskulder 7 523 – 7 523 –7 523 – 0

Belopp som omfattas av ramavtal för  
kvittning eller  liknande avtal1)

2013-12-31
Brutto  
belopp

Kvittade  
belopp

Nettobelopp i 
balansräkningen

Finansiella 
 instrument

Finansiell  säkerhet,   
erhållen/lämnad Nettobelopp

Derivattillgångar 6 232 – 6 232 6 232 – 0
Derivatskulder 10 769 – 10 769 6 232 – 4 537

Belopp som omfattas av ramavtal för  
kvittning eller  liknande avtal1)

2014-12-31
Brutto  
belopp

Kvittade  
belopp

Nettobelopp i 
balansräkningen

Finansiella 
 instrument

Finansiell  säkerhet,   
erhållen/lämnad Nettobelopp

Derivattillgångar – – – – – –
Derivatskulder 29 617 – 29 617 – – 29 617

1)  Dessa finansiella tillgångar och skulder kvittas enbart vid insolvens eller vid betalningsinställelse av endera part.

Under räkenskapsåret har inte några finansiella tillgångar eller finansiella skulder omklassificerats mellan värderings-

kategorierna nedan.
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Finansiella tillgångar och finansiella skulder  
värderade till verkligt värde

2012-01-01–2012-12-31

Finansiella tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 26 029 – 26 029

Totalt – 26 029 – 26 029

2012-01-01–2012-12-31

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 7 523 – 7 523

Totalt – 7 523 – 7 523

2013-01-01–2012-12-31

Finansiella tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 6 232 – 6 232

Totalt – 6 232 – 6 232

2013-01-01–2012-12-31

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 9 032 – 9 032
Räntederivat – 1 737 – 1 737

Totalt – 10 769 – 10 769

2014-01-01–2012-12-31

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 29 617 – 29 617

Totalt – 29 617 – 29 617

Finansiella tillgångar och skulder värderade  
till upplupet anskaffningsvärde där verkligt värde  
lämnas som upplysning

2012-01-01–2012-12-31

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Långfristiga skulder  
till kreditinstitut – – 814 547 814 547
Kortfristiga skulder 
 till kreditinstitut – – 108 366 108 366

Totalt – – 922 913 922 913

2013-01-01–2012-12-31

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Långfristiga skulder  
till kreditinstitut – – 713 092 713 092
Kortfristiga skulder  
till kreditinstitut – – 132 974 132 974

Totalt – – 846 066 846 066

2014-01-01–2012-12-31

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Långfristiga skulder  
till kreditinstitut – – 702 192 702 192
Kortfristiga skulder 
 till kreditinstitut – – 232 000 232 000

Totalt – – 934 192 934 192

Verkligt värde för lång- och kortfristiga skulder till kredit-

institut beräknas i upplysningssyfte genom att framtida kassa-

flöden har diskonterats med nu gällande ränta för den åter-

stående löptiden

Koncernen kategoriserar finansiella tillgångar och finan-

siella skulder som värderas till verkligt värde i en verkligt 

värde-hierarki baserat på den information som används för att 

värdera varje tillgång och skuld.

Nivå 1 – Noterade priser för identiska tillgångar eller 

 skulder på en aktiv marknad.

Nivå 2 – Noterade priser på marknader som inte är aktiva, 

noterade priser för liknande tillgångar eller skulder, annan 

information äN noterade priser men som är observerbar direkt 

eller indirekt för huvudsakligen instrumentets hela löptid 

samt indata till värderingsmodeller som hämtas från observer-

bara marknadsdata.

Nivå 3 – Information som är väsentlig för tillgångens eller 

skuldens verkliga värde är inte observerbar, utan koncernens 

egna bedömningar tillämpas.

Det verkliga värdet på valutaterminer beräknas genom en 

diskontering av skillnaden mellan den avtalade termins-

kursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen 

för den återstående kontraktsperioden. Diskontering görs till 

riskfri ränta baserad på statsobligationer.

Det verkliga värdet för ränteswappar baseras på en diskon-

tering av beräknade framtida kassaflöden enligt kontraktets 

villkor och förfallodagar med utgångspunkt i marknads-

räntan. 
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15. Kundfordringar
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Kundfordringar, brutto 354 031 298 517 259 311
Ackumulerad reserv för osäkra fordringar, ingående –14 152 –16 287 –13 942

Årets reserveringar –4 203 –5 492 –1 379
Årets återförda reserveringar 2 789 7 758 –1 136
Valutakursdifferenser –629 –131 170

Ackumulerad reserv för osäkra fordringar, utgående –16 195 –14 152 –16 287

Redovisat värde vid årets slut 337 836 284 365 243 024

En åldersanalys av förfallna kundfordringar som inte anses vara osäkra är enligt följande;

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

1–30 dagar 79 098 67 403 53 095
31–90 dagar 31 484 18 538 20 838
91–120 dagar 18 154 13 481 5 190
> 120 dagar 25 551 19 441 17 813

Åldersanalys per 31 december 154 287 118 863 96 936

16. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2012-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Upplupen leasingintäkt 1 365 1 183 2 308
Upplupna försäljningsintäkter 23 083 438 1 765
Förutbetald försäkring 3 900 3 681 3 072
Förutbetald lön – – 853
Servicekontrakt 3 925 1 158 417
Bankavgifter och advokatkostnader 287 75 149
Transportstöd och avgifter 1 037 1 202 1 008
IT-tjänster 2 139 1 973 2 139
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 890 4 157 4 274

Redovisat värde vid årets slut 40 626 13 867 15 985
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17. Långfristiga och kortfristiga skulder

2012-12-31
Bokfört 

värde < 1 år
> 1 år
< 5 år > 5 år

Lån hos kreditinstitut 664 581 – 423 320 241 261
Långfristiga finansiella leasingskulder 138 058 – 138 058 –
Övriga långfristiga skulder 2 684 – 2 684 –
Övriga långfristiga skulder till moderföretaget 759 347 – – 759 347

Redovisat värde vid årets slut 1 564 670 – 564 062 1 000 608

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 63 864 63 864 – –
Kortfristiga finansiella leasingskulder 39 209 39 209 – –

Redovisat värde vid årets slut 103 073 103 073 – –

2013-12-31
Bokfört 

värde < 1 år
> 1 år
< 5 år > 5 år

Lån hos kreditinstitut 699 360 – 386 062 313 298
Övriga långfristiga skulder 11 374 – 11 374 –
Övriga långfristiga skulder till moderföretaget 835 281 – – 835 281

Redovisat värde vid årets slut 1 546 015 – 397 436 1 148 579

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 128 749 128 749 – –

Redovisat värde vid årets slut 128 749 128 749 – –

2014-12-31
Bokfört 

värde < 1 år
> 1 år
< 5 år > 5 år

Lån hos kreditinstitut 692 169 – 402 922 289 247
Övriga långfristiga skulder 516 – 516 –
Övriga långfristiga skulder till moderföretaget 918 809 – – 918 809

Redovisat värde vid årets slut 1 611 494 – 403 438 1 208 056

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 227 775 227 775 – –

Redovisat värde vid årets slut 227 775 227 775 – –
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Upplåning
Den genomsnittliga räntebindningstiden för den långfristiga upplåningen uppgick vid årsskiftet till 6 mån (6 mån).  

Den genomsnittliga räntan för koncernens räntebärande lån uppgick vid årsskiftet till 3,6 % (4,8 %).

2012-12-31

Löptid Typ av lån
Räntesats 

% Valuta
Nominellt 

värde
Bokfört  

värde

Rörlig ränta Banklån 4,64 % SEK 114 207 114 207
Banklån 4,89 % SEK 319 582 319 582
Banklån 4,23 % USD 241 261 241 261
Leasingskulder 2,39 % EUR 176 248 176 248

Fast ränta Banklån 8,40 % CNY 54 414 54 414
Konvertibelt lån 10,00 % SEK 759 347 759 347
Övriga ej räntebärande lån 0,00 % SEK 2 684 2 684

Total upplåning 1 667 743 1 667 743

2013-12-31

Löptid Typ av lån
Räntesats 

% Valuta
Nominellt 

värde
Bokfört  

värde

Rörlig ränta Banklån 4,14 % EUR 142 088 142 088
Banklån 4,53 % SEK 61 775 61 775
Banklån 4,78 % SEK 317 757 317 757
Banklån 4,17 % USD 240 965 240 965
Banklån 8,40 % CNY 65 524 65 524

Fast ränta Konvertibelt lån 10,00 % SEK 835 281 835 281
Övriga ej räntebärande lån 0,00 % SEK 11 374 11 374

Total upplåning 1 674 764 1 674 764

2014-12-31

Löptid Typ av lån
Räntesats 

% Valuta
Nominellt 

värde
Bokfört  

värde

Rörlig ränta Banklån 2,83 % EUR 136 340 136 340
Banklån 2,77 % SEK 8 275 8 275
Banklån 3,02 % SEK 321 981 321 981
Banklån 3,08 % USD 289 247 289 247
Banklån 8,40 % CNY 76 356 76 356
Banklån 4,28 % NOK 84 160 84 160
Banklån 3,30 % SEK 3 000 3 000
Övriga lån 6,20 % USD 516 516

Fast ränta Övriga lån 7,50 % NOK 585 585
Konvertibelt lån 10,00 % SEK 918 809 918 809

Total upplåning 1 839 269 1 839 269

I bolagets och koncernens låneavtal med banker finns specifika villkor, s.k. covenants. Dessa covenants utgörs av  

följande finansiella nyckeltal för Alimak Group-koncernen:

 ❚ Koncernens rörelseresultat före avskrivningar relaterat till nettoskuldsättning och till räntebetalningar.

 ❚ Koncernens nettoskuldsättning relaterat till eget kapital.
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Finansiella derivatinstrument
Tabellen nedan visar verkligt värde på koncernens finansiella derivatinstrument för hantering  

av finansiella risker och handel för egen räkning.

31 december 2014 31 december 2013 31 december 2012

Verkligt värde Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Ränteswapar

Kassaflödessäkringar – – – 1 737 – 7 523
Valutaterminer

Kassaflödessäkringar – 29 617 6 232 9 032 26 029 –

Redovisat värde vid årets slut – 29 617 6 232 10 769 26 029 7 523

Kapitalförvaltning
Kapital avser eget kapital samt lånat kapital. Koncernens mål 

för förvaltning av kapital är att trygga koncernens fortlevnad 

och handlingsfrihet och att tillse att ägarna erhåller avkast-

ning på placerade medel. Fördelningen mellan eget och lånat 

kapital skall vara sådan att en god balans erhålls mellan risk 

och avkastning. Kapitalstrukturen anpassas då detta är nöd-

vändigt för att möta förändrade ekonomiska förutsätt ningar 

och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla och anpassa 

kapitalstrukturen kan koncernen dela ut medel, öka det egna 

kapitalet genom utgivande av nya aktier eller kapitaltillskott 

eller sälja tillgångar för att minska skulderna alternativt öka 

skulderna för att förvärva tillgångar.

Löptidsanalys avseende kontraktsenliga inbetalningar/utbetalningar

2012-12-31

Finansiella tillgångar <1 mån 1–12 mån 1–5 år >5 år

Andra långfristiga fordringar – 6 226 2 029 –
Kundfordringar 112 029 130 995 – –
Derivat – 26 029 – –
Övriga fordringar 6 067 31 928 3 001 14
Upplupna intäkter 2 349 13 504 132 –
Deposition 374 3 632 1 173 –
Likvida medel 88 103 99 345 – –

Summa 208 922 311 659 6 335 14

Finansiella skulder <1 mån 1–12 mån 1–5 år >5 år

Skulder till moderföretag – – – 759 347
Skulder till kreditinstitut 67 284 119 457 695 209 241 261
Förskott från kunder 2 000 21 986 1 094 –
Leverantörsskulder 76 951 58 938 155 –
Derivat – 7 523 – –
Övriga skulder 8 539 33 650 – –

Summa 154 774 241 554 696 458 1 000 608
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2013-12-31

Finansiella tillgångar <1 mån 1–12 mån 1–5 år >5 år

Andra långfristiga fordringar – – 2 057 1 050
Kundfordringar 173 964 113 681 –3 280 –
Derivat – 6 232 – –
Övriga fordringar 23 164 53 995 – –
Upplupna intäkter 4 815 9 052 – –
Deposition 1 629 4 453 221 –
Likvida medel 79 631 103 997 – –

Summa 283 203 291 410 –1 002 1 050

Finansiella skulder <1 mån 1–12 mån 1–5 år >5 år

Skulder till moderföretag 835 281
Skulder till kreditinstitut 47 377 158 814 506 063 313 298
Förskott från kunder 4 473 22 940 1 136 –
Leverantörsskulder 56 487 49 295 45 72
Derivat – 10 769 – –
Övriga skulder 9 178 23 651 – –

Summa 117 515 265 469 507 244 1 148 651

2014-12-31

Finansiella tillgångar <1 mån 1–12 mån 1–5 år >5 år

Andra långfristiga fordringar – – 4 268 3 839
Kundfordringar 189 623 145 146 3 267 –200
Övriga fordringar 15 297 70 427 – –
Upplupna intäkter 4 324 36 073 229 –
Deposition – 8 641 667 –
Likvida medel 230 160 145 212 – –

Summa 439 404 405 499 8 431 3 639

Finansiella skulder <1 mån 1–12 mån 1–5 år >5 år

Skulder till moderföretag – – – 918 809
Skulder till kreditinstitut 22 953 248 380 484 239 289 247
Förskott från kunder 2 922 26 812 2 808 –
Leverantörsskulder 82 558 77 529 143 76

Derivat – 29 617 – –
Övriga skulder 15 455 23 085 – –

Summa 123 888 405 423 487 190 1 208 132

Reserv för kassaflödessäkring beräknas påverka resultaträkning respektive kassaflöde i nedan angivna perioder:

2014 2013 2012

Kassaflöde Resultaträkning Kassaflöde Resultaträkning Kassaflöde Resultaträkning

Inom 1 år –39 709 –29 617 – – 10 064 5 574
Mer än 1 år – – – – – –

Summa –39 709 –29 617 – – 10 064 5 574

Belopp som reducerat reserv för kassaflödessäkring har redovisats i Kostnad såld vara.



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ)F-34

Finansiella rapporter

18. Eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital och reserver
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. 

Balanserade vinstmedel
I balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, ingår intjä-

nade vinstmedel i moderföretagets och dess koncernföretag. 

I balanserade vinstmedel ingår också ackumulerade 

omräkningsdifferenser.

Kassaflödessäkring
Kassaflödessäkring innefattar den effektiva andelen av den 

ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett 

 kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstrans-

aktioner som ännu inte har inträffat.

Ackumulerade omräkningsdifferensen
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser 

som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från 

utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella 

rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens 

finansiella rapporter presenteras i.

19. Uppsjutna skatter

2012-01-01–2012-12-31

Uppskjutna skattefordringar
Avsätt-
ningar

Skatte-
mässiga

underskotts-
avdrag 

Anläggnings-
tillgångar

Obeskattade
reserver Derivat

Summa
uppskjutna

skatte-
fordringar

Ingående balans 1 Januari 2012 9 150 11 623 – – – 20 773

Redovisat i perioden –348 102 227 – – 5 384 107 263
Valutakursdifferens –445 –797 – – – –1 242

Redovisat värde vid årets slut 8 357 113 053 – – 5 384 126 794

Uppskjutna skatteskulder
Avsätt-
ningar

Skatte-
mässiga

underskotts-
avdrag 

Anläggnings-
tillgångar

Obeskattade
reserver Derivat

Summa
uppskjutna

skatte-
fordringar

Ingående balans 1 Januari 2012 2 713 27 499 – 5 786 3 565 39 563

Redovisat i perioden –3 407 624 – 263 –3 565 –6 085

Redovisat värde vid årets slut –694 28 123 – 6 049 – 33 478

2013-01-01–2013-12-31

Uppskjutna skattefordringar
Avsätt-
ningar

Skatte-
mässiga

underskotts-
avdrag 

Anläggnings-
tillgångar

Obeskattade
reserver Derivat

Summa
uppskjutna

skatte-
fordringar

Ingående balans 1 Januari 2013 8 357 113 053 – – 5 384 126 794

Redovisat i perioden 1 304 –32 483 – – –5 384 –36 563
Valutakursdifferens –492 910 – – – 418

Redovisat värde vid årets slut 9 169 81 480 – – – 90 649

Uppskjutna skatteskulder
Avsätt-
ningar

Skatte-
mässiga

underskotts-
avdrag 

Anläggnings-
tillgångar

Obeskattade
reserver Derivat

Summa
uppskjutna

skatte-
fordringar

Ingående balans 1 Januari 2013 –694 28 123 – 6 049 – 33 478

Redovisat i perioden 874 –28 123 – –989 – –28 238
Valutakursdifferens –11 – – – – –11

Redovisat värde vid årets slut 169 – – 5 060 – 5 229
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20. Avsättning för pensioner
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Koncernens avgiftsbestämda pensionsplaner omfattar 

anställda i samtliga koncernföretag förutom anställda i 

Alimak Hek AB och Alimak Hek Ltd. De avgiftsbestämda 

pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjuk-

pension och familjepension. Premierna betalas löpande under 

året av respektive koncernföretag till olika försäkringsföretag. 

Storleken på premierna baseras på lönen.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernens förmånsbestämda pensionsplan omfattar 

anställda i koncernföretaget Alimak Hek AB i Sverige och kon-

cernföretaget Alimak Hek Ltd i Storbritannien. Härutöver 

finns förmånsbestämda pensionsförmåner i mindre omfatt-

ning i Nederländerna, Italien, Frankrike och Tyskland. Enligt 

dessa förmånsbestämda planer har de anställda rätt till pen-

sionsförmåner baserat på deras pensionsgrundande inkomst 

samt antal tjänstgöringsår. Pensionsplanerna omfattar i 

huvudsak ålderspension, sjukpension och familjepension.

Storbritanniens pensionsplan är fonderad. Den svenska 

pensionsplanen tryggas genom avsättning i balansräkningen i 

kombination med kreditförsäkring i PRI Pensionsgaranti 

samt genom pensionsförsäkring i Alecta. I den svenska planen 

tryggas all nyintjänad pension genom premier till Alecta. 

Enligt uttalande från Rådet för finansiell rapportering, 

UFR10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera 

arbetsgivare. För räkenskapsåret har bolaget inte haft tillgång 

till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna 

plan som en förmånsbestämd plan, vilket innebär att den 

redovisas som en avgiftsbestämd plan, och därmed ingår i 

pensions kostnader för avgiftsbestämda pensioner.

Årets avgifter för pensionsförsäkringar till Alecta uppgår 

till 2,5 Mkr (2,3). Förväntade avgifter 2015 uppgår till 1,4 Mkr. 

Koncernens andel av de totala sparpremierna för ITP2 i Alecta 

uppgår till 0,01703 % (0,01498 %). Per 31 december 2014 upp-

gick Alectas överskott i form av den kollektiva konsoliderings-

nivån till 144 % (148 %). Den kollektiva konsolideringsnivån 

utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av 

för säkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkrings-

tekniska beräkningsantaganden, vilka inte stämmer överens 

med IAS 19. Alectas kollektiva konsolideringsnivå ska normalt 

tillåtas variera mellan 125–155 %, om den understiger 125 % 

eller överstiger 155 % ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förut-

sättningar för at konsolideringsnivån återgår till normalinter-

vallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det 

avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga för-

måner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa 

premiereduktioner.

2014-01-01–2014-12-31

Uppskjutna skattefordringar
Avsätt-
ningar

Skatte-
mässiga

underskotts-
avdrag 

Anläggnings-
tillgångar

Obeskattade
reserver Derivat

Summa
uppskjutna

skatte-
fordringar

Ingående balans 1 Januari 2014 9 169 81 480 – – – 90 649

Redovisat i perioden 9 187 –12 262 – 65 6 516 3 506
Förvärv av dotterföretag 470 – – – – 470
Valutakursdifferens 1 158 260 – – – 1 418

Redovisat värde vid årets slut 19 984 69 478 – 65 6 516 96 043

Uppskjutna skatteskulder
Avsätt-
ningar

Skatte-
mässiga

underskotts-
avdrag 

Anläggnings-
tillgångar

Obeskattade
reserver Derivat

Summa
uppskjutna

skatte-
fordringar

Ingående balans 1 Januari 2014 169 – – 5 060 – 5 229

Redovisat i perioden –195 – 27 614 – – 27 419
Förvärv av dotterföretag – – 5 161 – – 5 161
Valutakursdifferens 26 – – – – 26

Redovisat värde vid årets slut – – 32 775 5 060 – 37 835

Uppskjutna skattefordringar och skulder har kvittats när det 

är legalt möjligt att reducera aktuell skatteskuld med aktuell 

skattefordran och när uppskjutna skatter ingår i samma 

beskattningsenhet. Uppskjutna skattefordringar hänförliga 

till skattemässiga underskottsavdrag har redovisats i den 

utsträckning ackumulerade skattemässiga underskott 

bedömts kunna utnyttjas mot framtida skattepliktigt över-

skott. 

Ej redovisade skattemässiga underskottsavdrag (Mkr) 2014-12-31 2013-12-31

Kina 48 33
Italien 20 18

68 51

I balansräkningen ej redovisade underskottsavdrag motsvarar ett skattevärde om 14 Mkr.
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Pensionsförpliktelser

Pensionskostnader, förmånsbestämda pensioner 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Belopp som redovisas i resultaträkningen

Kostnad för pensioner intjänade under året 5 862 2 952 2 447
Räntekostnad, netto 2 193 1 659 1 615

Redovisat värde för perioden 8 055 4 611 4 062

Kostnad för avgiftsbestämda pensioner 11 241 9 795 10 607

Belopp som redovisas i övrigt totalresultat

Omvärderingar av pensionsåtagande 298 8 130 6 156
Omvärderingar av förvaltningstillgångar 376 397 483

Redovisat värde för perioden 674 8 528 6 639

Summa pensionskostnader 19 970 22 933 21 309

Belopp som redovisas i balansräkningen 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Nuvärde av pensionsåtagande, fonderade planer,  
Storbritannien 84 415 70 032 54 555
Verkligt värde på förvaltningstillgångar, Storbritannien 66 352 52 495 43 383

Nettoskuld fonderade planer, Storbritannien 18 063 17 537 11 172

Nuvärde av pensionsåtagande, ofonderade planer, Sverige 42 634 37 820 38 181
Nuvärde av pensionsåtagande, ofonderade planer, övriga 3 768 1 773 1 844

Redovisat värde vid periodens slut 64 465 57 130 51 197

Avstämning av belopp redovisat i balansräkningen 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans, nettoskuld 57 130 51 197 39 199

Effekt av ändrade redovisningsregler IAS 19R – – 8 784
Kostnad för pensioner intjänade under året 5 862 2 952 2 447
Räntekostnad, netto 2 193 1 659 1 615
Omvärderingar av pensionsåtagande 3 610 8 130 6 156
Omvärderingar av förvaltningstillgångar 959 397 483
Pensionsutbetalningar direkt av arbetsgivaren –1 940 –2 091 –1 753
Inbetalningar från arbetsgivaren –6 871 –5 755 –5 388
Övrigt 1 112 – –49
Valutakursdifferens 2 410 641 –297

Utgående balans, nettoskuld 64 465 57 130 51 197

Avstämning av nuvärdet av pensionsåtagande 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans, pensionsåtagande 109 623 94 580 82 270

Effekt av ändrade redovisningsregler IAS 19R – – 8 784
Kostnad för pensioner intjänade under året 5 862 2 952 2 447
Räntekostnad 4 742 3 513 3 644
Omvärderingar av pensioner;
– demografiska antaganden –6 009 744 –
– finansiella antaganden 11 178 4 790 7 010
– erfarenhetsbaserade justeringar –1 558 2 597 –855
Pensionsutbetalningar –4 210 –2 264 –8 258
Inbetalningar från anställda 789 662 655
Övrigt 1 111 – –49
Valutakursdifferens 9 288 2 050 –1 070

Utgående balans, pensionsåtagande 130 816 109 623 94 578
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Avstämning av förvaltningstillgångar till verkligt värde 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans, förvaltningstillgångar 52 493 43 382 43 071

Ränteintäkt 2 549 1 853 2 029
Avkastning utöver ränteintäkt –959 –397 –483
Inbetalningar från arbetsgivaren 6 871 5 755 5 388
Inbetalningar från anställda 789 662 655
Pensionsutbetalningar från förvaltningstillgångar –2 270 –173 –6 505
Valutakursdifferens 6 879 1 411 –773

Utgående balans, förvaltningstillgångar 66 352 52 493 43 382

Förvaltningstillgångarna består av investering i Aviva – Deferred Allocation Funding With-Profits policy.

I nedanstående tabell visas de viktigaste antaganden som har använts på balansdagen.

Känslighetsanalys
En ökning av diskonteringsräntan med 0,5 %-enheter skulle 

minska pensionsåtagandet med 19,6 Mkr (14,3). En minskning 

av diskonteringsräntan med 0,5 %-enheter skulle öka pen-

sionsåtagandet med 20,1 Mkr (14,6).

Den vägda genomsnittliga löptiden, durationen, på 

pensionsåtagandena i Storbritannien uppgår till ca 30 år (32).

Den vägda genomsnittliga löptiden, durationen, på 

pensionsåtagandena i Sverige uppgår till ca 24 år (25).

Prognos av kommande årets kassaflöde, 
förmånsbestämda pensioner
De förväntade avgifterna till pensionsplanen för 

nästkommande år uppgår till 8,5 Mkr.

De viktigaste aktuariella antagandena som användes 
var följande; 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Sverige:
Diskonteringsränta % 2,5 4,0 3,6
Framtida pensionsökningar % 2,0 2,0 1,8
Livslängd PRI 2011 PRI 2011 PRI 2011
Storbritannien:
Diskonteringsränta % 3,8 4,1 4,1
Framtida löneökningar % 4,3 4,4 3,9
Framtida pensionsökningar % 2,5 2,5 2,5
Livslängd PCMA00, PCFA00 PCMA00, PCFA00 PCMA00, PCFA00
Framtida uppräkning % 2,0 2,0 1,0

21. Övriga avsättningar
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Garantiåtagande 11 854 5 605 6 439
Kostnader för omstruktureringsåtgärder 12 600 3 935 –
Slutbesiktningskostnader 1 734 894 1 182
Personalkostnader 7 005 5 338 8 587
Konsultkostnader – 867 672
Projektkostnader 11 375 4 105 3 697
Skattekostnader 2 225 1 492 2 063
Övriga avsättningar 256 394 395

Redovisat värde vid periodens slut 47 049 22 630 23 035
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22.  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 98 555 98 555 98 555
Aktier 2 183 990 2 063 296 1 703 652
Anläggningstillgångar 12 046 12 547 16 635
Fordringar 63 135 63 644 58 301
Varulager 90 393 59 776 42 862
Övrigt 3 112 292 389

Summa ställda säkerheter 2 451 231 2 298 110 1 920 394

Eventualförpliktelser

Garantiåtaganden, FPG/PRI 664 682 690
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 5 196 8 442 100 404
Övriga eventualförpliktelser 206 879 92 456 68 628

Summa eventualförpliktelser 212 739 101 580 169 722

Samtliga aktier i dotterbolag är ställda som säkerhet för 

 koncernens Senior Facility Agreement med Handelsbanken.

Vidare har koncernen utställda kommersiella garantier för 

tredje parts åtagande utställda hos banker och försäkrings-

institut uppgående till 124 Mkr.

23. Checkräkningskredit
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Beviljade kreditlimiter 150 617 144 647 144 771
Outnyttjad del –129 861 –99 919 –101 888

Utnyttjat kreditbelopp 20 756 44 728 42 883

24. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Personalkostnader 63 618 48 099 44 414
Förutbetalda intäkter 10 612 3 780 5 869
Räntekostnader och övriga finansiella poster 328 5 315 5 903
Revisionskostnader 1 520 1 475 1 418
Reservering för avgifter 10 558 1 769 1 672
Övriga poster 3 623 3 806 3 596

90 259 64 244 62 872

25. Transaktioner med närstående 
Koncernen står under bestämmande inflytande från Apolus 

Holding AB, moderbolaget till Alimak Group AB. 

Apolus Holding AB står under bestämmande inflytande 

från Triton Fund II LP, som direkt och indirekt kontrollerar 

86,48% av aktierna. 

Inga väsentliga transaktioner förekommer med företag i 

vilka Triton Fund II LP har ett betydande eller bestämmande 

inflytande. 

Ersättningar för tjänster och utlägg på sammanlagt 1,0 

Mkr (0,9) (0,9) har betalats till West Park Management Services 

Ltd, som är ett Triton närstående konsultbolag för manag-

ment services.
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26. Företagsförvärv
Under 2014 förvärvade koncernen nettotillgångar, exklusive likvida medel, till ett värde av 11,5 Mkr. Förvärvet hade  

ingen väsentlig påverkan på koncernens resultat eller finansiella ställning.

Förvärv 2014

Erlagd köpeskilling med avdrag för förvärvade likvida medel 58 581

Materiella anläggningstillgångar 2 419
Övriga tillgångar 53 699
Övriga skulder –44 588

Totalt förvärvade nettotillgångar, exklusive likvida medel 11 530

Goodwill 47 051

Totalt 58 581

Förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 2,5 Mkr.

Bidrag till koncernen sedan förvärvet Heis-Tek Bergen A/S Heis-Tek A/S

Omsättning 31 252 27 039
Rörelseresultat 5 254 5 253

Förvärv 2014

Företag Beskrivning Transaktionsdag

Heis-Tek Bergen A/S
Service, nymontage och reparationer on- och off-
shore 22 maj 2014

Heis-Tek A/S Försäljning on- och offshore 22 maj 2014

Verksamheten ingår i koncernens räkenskaper från och med den 1 juli 2014. 
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Kamila Holding AB:s reviderade koncernredovisning  
för 2013

Förvaltningsberättelse 
Kamila Holding AB, org.nr 556709-1581, ägs av Apolus Sweden 

AB, org nr 556714-1857, och slutlig huvudägare är Triton Fund 

II LP (org.nr LP701), Jersey.

Kamila Holding AB äger Alimak Hek Group AB. 

Kamila Holding AB är ett holdingbolag och bedriver 

endast begränsad verksamhet. Bolaget har inga anställda.

Kamila Holding koncernen bedriver verksamhet genom 

Alimak Hek Group koncernen, som utvecklar, tillverkar, säljer 

och hyr ut hissar, arbetsplattformar och därtill relaterad 

utrustning. Vidare bedriver koncernen eftermarknadsservice 

för sina produkter. Verksamheten bedrivs i fyra rörelsegrenar; 

Construction Equipment, Industrial Equipment, Rental samt 

After Sales.

Försäljning inom Construction sker huvudsakligen till 

kunder med byggrelaterad verksamhet och produkterna 

används temporärt i samband med ny-, ombyggnationer samt 

renoveringar. Inom Industrial finns kunderna inom skilda 

industriella kundgrupper. Produkterna installeras permanent 

på kundens anläggning. Inom Rental bedriver koncernen egen 

uthyrning av egentillverkade produkter till kunder huvudsak-

ligen inom byggrelaterad verksamhet. Verksamheten inom 

After Sales utgörs av försäljning av reservdelar, uppgrade-

ringar samt service.

Koncernen är representerad via egna säljbolag i cirka fem-

ton länder och via fristående distributörer i ytterligare cirka 35 

länder.

Kamila Holding AB har erhållit koncernbidrag på 30,0 

Mkr från Alimak Hek Group AB.

Händelser under året och efter räkenskapsårets utgång
I juli 2013 omförhandlades låneavtalet i Kamila Holding AB vil-

ket medförde ändring i såväl amorteringsplan som covenants 

vilket ger koncernen bättre möjlighet till expansion. I samband 

med detta övertogs gruppens leasingflotta från Handelsbanken. 

Det reviderade låneavtalet har resulterat i bankavgifter av 

engångskaraktär och något högre räntevillkor.

Efter tidigare flytt av tillverkning från Holland till Kina 

startades en omstrukturering av enheten i Holland med syfte 

att anpassa den till kvarvarande verksamhet och lokal marknad.

Finansiell ställning koncernen
Likvida medel uppgick den 31 december 2013 till 188 775 kSEK 

(191 447). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

under 2013 till 107 742 kSEK (244 186).

Kassaflödet från investeringsverksamheten var –31 995 

kSEK (8 421).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var –73 292 

kSEK (–213 987).

Periodens resultat uppgick till 138 269 kSEK (35 706).

Investeringar, förvärv och avyttring av aktier
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under 2013 

uppgick till 38 542 kSEK (51 345).

Avskrivningarna under perioden uppgick till 49 616 kSEK 

(76 287).

Förändring i eget kapital
Koncernen hade per den 31 december 2013 ett eget kapital på 

1 181 402 kSEK (1 058 675).

Förändringen av det egna kapitalet beror förutom resulta-

tet av årets verksamhet på förändring av säkringsreserv samt 

valutadifferenser vid omräkning av goodwill och av utländska 

dotterbolags egna kapital till svenska kronor.

Riskhantering
Koncernen är utsatt för konkurrens och prispress. 

En utdragen konjunkturnedgång eller en långvarig ned-

gång i kundernas tillförsikt på de marknader där koncernen är 

verksam skulle kunna medföra en betydande nedgång av hela 

koncernens försäljning och leda till långsammare ekonomisk 

tillväxt.

Koncernen har tidigare, och kan även i framtiden komma 

att stärka sina marknadspositioner genom organisk tillväxt, 

förvärv av verksamheter och förbättring av effektiviteten. Till-

växt genom förvärv är till sin natur riskabel på grund av svå-

righeterna att integrera verksamheter och medarbetare. I sam-

band därmed kan koncernen komma att ådra sig 

förvärvskostnader och andra därtill relaterade kostnader.

Däri ingår kostnader relaterade till integration av förvär-

vade eller omstrukturerade verksamheter. Det finns inga 

garantier för att koncernen framgångsrikt kommer att kunna 

integrera verksamheter som förvärvas eller att dessa,när de väl 

är integrerade, kommer att prestera som förväntat. 

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i 

strategiska risker, operativa risker och finansiella risker. 

Syftet med riskhantering i bolaget är att stödja att fast-

ställda mål uppnås samtidigt samt att undvika oönskade 

finansiella händelser.

Strategiska risker
Koncernen har som målsättning att växa lönsamt inom etable-

rade marknadsområden. Tillväxt skall ske organiskt samt 

genom förvärv. Risken är huvudsakligen konjunkturen i de 

segment och världsdelar där koncernen verkar.

Koncernen motverkar denna risk genom att kontinuerligt 

följa marknadsutvecklingen för att i möjligaste mån parera 

konjunktursvängningar.
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Finansiella rapporter

Operativa risker
Operativa risker definieras som negativa effekter av såväl 

externa som interna händelser. Interna händelser kan relateras 

till brister i rutiner, bristande kontrollsystem eller utrustning.

För att reducera sannolikheten att negativa händelser 

inträffar har koncernen policies som reglerar och övervakar 

kritiska interna processer.

Finansiella risker
Koncernen är exponerad för olika typer av finansiella risker. 

Koncernens övergripande policy för den finansiella riskhante-

ringen är att vid varje given tidpunkt minimera de negativa 

effekterna på koncernens resultat till följd av marknadsflukta-

tioner. Koncernens finanspolicy fastställs årligen av styrelsen 

och reglerar hur de finansiella riskerna skall hanteras samt 

vilka finansiella instrument som får användas.

Koncernens huvudsakliga riskexponering avser ränta, 

 likviditet samt valuta. Vidare föreligger finansieringsrisk i 

samband med förlängning av befintliga krediter och i sam-

band med nyupplåning. Risken avser såväl koncernens finan-

siella ställning som villkoren på kreditmarknaden vid ovan 

nämnda tidpunkter.

Ränterisk
Ränterisken är risken för att förändringar i marknadsräntor 

påverkar kassaflödet, resultatet eller det verkliga värdet på 

finansiella tillgångar och skulder. För att minimera ränte-

exponeringen används ränteswappar.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken för att koncernen inte kan möta 

givna kortfristiga betalningsåtaganden. 

Koncernens finanspolicy föreskriver att likviditetsreserven 

skall uppgå till en sådan nivå att reserven kan hantera de fluk-

tuationer som förväntas uppstå i den dagliga likviditeten 

inom en sex månaders tidsperiod.

För att tillgodose detta har koncernen checkräknings-

krediter och bekräftade kreditfaciliteter.

Valutarisk
Valutarisken utgör risken för att valutakursförändringar 

påverkar koncernens resultat negativt. Koncernens valuta-

exponering uppstår vid koncernintern finansiering samt vid 

omräkning av externa fordringar och skulder samt vid omräk-

ning av utländska dotterföretags resultat- och balansräk-

ningar till koncernens rapporteringsvaluta (SEK). 

Koncernens valutaexponering delas upp i transaktions-

exponering (exponering i utländsk valuta relaterad till kon-

trakterade kassaflöden och balansräkningsposter där växel-

kursförändringar påverkar resultatet och kassaflöden) och 

omräkningsexponeringar (eget kapital i utländska dotter-

bolag).

Omräkningsexponeringen avser främst omräkning från 

EUR, USD, AUD, CNY samt GBP.

Kreditrisk
Kreditrisken är risken för att motparten i en transaktion inte 

fullgör sina förpliktelser enligt avtalet och att eventuella 

säkerheter inte täcker bolagets fordran. För sådana kommersi-

ella motparter som koncernen har en större exponering mot 

sker en individuell kreditbedömning. Maximal kreditrisk-

exponering motsvaras av det bokförda värdet på finansiella 

tillgångar.

Forskning och utveckling
Koncernens utvecklingsarbete avser produkter inom befint-

liga verksamhetsområden. 

Miljöinformation
Alimak Hek AB i Skellefteå bedriver anmälningspliktig verk-

samhet enligt miljöbalken och har ett föreläggande om försik-

tighetsmått vilket innebär att om ett riktvärde överskrids så 

måste vi vidta åtgärder för att förhindra upprepande. Verk-

samheten är helt beroende av att vi får göra utsläpp inom de 

olika områderna.

Koncernens personal
Under 2013 sysselsatte koncernen i genomsnitt 865 (810) perso-

ner. Vid årskiftet uppgick antalet anställda till sammanlagt 

893 (830 per den 31 december 2012).

Ökningen av antalet anställda jämfört med tidigare period 

beror på att verksamheten har ökat i omfattning.

Löner och ersättningar uppgick under året till 370 343 

kSEK (359 444).

Framtidsutsikter
Konjunkturen under 2014 bedöms vara fortsatt volatil för kon-

cernens produkter och tjänster vilket kommer att påverka 

såväl intäkter som lönsamhet. Beaktat den osäkerhet som 

råder på de marknader där koncernen verkar är en kvantifie-

ring av en förväntad upp eller nedgång svår att bedöma men 

en fortsatt fokusering på tillväxtmarknader och kostnads-

reduktion beräknas ge positiva resultat.

Vinstdisposition
Koncernens fria egna kapital per 31 december 2013 uppgick till 

882 903 kSEK (830 687).

Förslag till disposition beträffande moderbolagets vinst;

Styrelsen föreslår att årets förlust 26 032 682 kronor tillsam-

mans med balanserade vinstmedel 1 425 049 183 kronor, dvs 

totalt 1 399 016 501 kronor, disponeras på följande sätt:

I ny räkning balanseras 1 399 016 501

Summa 1 399 016 501
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Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning

Belopp i kSEK Not
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Intäkter 3 1 517 145 1 498 327
Kostnad för sålda varor –858 885 –871 942

Bruttoresultat 658 260 626 385

Försäljningskostnader –199 373 –195 868
Administrationskostnader –151 984 –255 792
Utvecklingskostnader –39 619 –37 254
Rörelseresultat 4, 5, 6, 11 267 284 137 471

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 7 15 919 6 150
Finansiella kostnader 8 –88 320 –77 768

Resultat före skatt 194 883 65 853

Skatt 9 –56 614 –30 147

Årets resultat 138 269 35 706

Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i moderföretaget 138 269 35 706

Koncernens rapport över totalresultat 

Belopp i kSEK
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Årets resultat 138 269 35 706

Övrigt totalresultat
Poster som ska återföras till resultatet
Omräkningsreserv –28 948 –49 668
Kassaflödessäkring
Justering av initialt redovisade värden för säkrade poster i balansräkningen 19 087 –12 639

Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheten –4 642 –

Skatteeffekt på säkringar 1 021 –

Summa –3 621 –

Summa poster som ska återföras till  resultatet –13 482 –62 307

Poster som inte ska återföras till resultatet
Pensioner –8 528 –7 257

Skatt på pensioner 1 876 1 610

Summa –6 652 –5 647

Summa totalresultat för året 118 135 –32 248

Periodens totalresultat hänförligt till aktieägarna i moderföretaget 118 135 –32 248
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Finansiella rapporter

Koncernens balansräkning

Belopp i kSEK Not 2013-12-31 2012-12-31 2012-01-01

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklings arbeten  
och liknande arbeten 10 2 026 3 168 10 728
Goodwill 11 1 552 580 1 560 080 1 593 701

1 554 606 1 563 248 1 604 429

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 45 693 46 298 67 144
Maskiner och andra tekniska  anläggningar 12 47 813 45 174 60 827
Inventarier, verktyg och instrument 12 18 481 18 117 18 587
Hyresutrustning 12 148 766 170 415 296 549

260 753 280 004 443 107

Övriga tillgångar

Uppskjuten skattefordran 17 24 610 48 863 20 696
Andra långfristiga fordringar 16 839 20 163 17 366

41 449 69 026 38 062

Summa anläggningstillgångar 1 856 808 1 912 278 2 085 598

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 101 818 107 078 103 988
Varor under tillverkning 74 695 58 767 53 371
Färdiga varor och handelsvaror 75 142 81 515 64 431

251 655 247 360 221 790

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 284 365 243 024 198 766
Skattefordringar 1 503 2 010 3 082
Derivat 16 6 232 26 029 8 245
Övriga fordringar 77 159 41 010 62 374
Förutbetalda kostnader och  upplupna intäkter 15 18 092 21 278 10 468

387 351 333 351 282 935

Likvida medel 188 775 191 447 158 250

Summa omsättningstillgångar 827 781 772 158 662 975

SUMMA TILLGÅNGAR 2 684 589 2 684 436 2 748 573
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Finansiella rapporter

Koncernens balansräkning   

Belopp i kSEK Not 2013-12-31 2012-12-31 2012-01-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital

Aktiekapital 500 500 100
Övrigt tillskjutet kapital 420 233 315 233 315 233
Reserver –122 234 –87 745 –25 438
Balanserade vinstmedel 744 634 795 973* 1 108 868*
Årets resultat 138 269 35 706 –229 463

Summa eget kapital 1 181 402 1 059 667 1 169 300

Långfristiga skulder

Långfristiga låneskulder 16 713 092 814 547 832 188
Övriga långfristiga skulder 16 11 374 2 684 4 472
Avsättning för pensioner 18 57 130 51 197* 39 199*
Övriga avsättningar 19 22 630 23 035 24 067
Uppskjuten skatteskuld 17 5 229 33 478* 39 563*

809 455 924 941 939 489

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av låneskulder 16 132 974 108 366 187 471
Checkräkningskredit 21 44 728 42 883 77 407
Förskott från kunder 28 549 25 080 14 423
Leverantörsskulder 105 899 136 044 137 740
Skatteskulder 13 625 39 765 11 067
Derivat 16 10 769 7 523 –
Skulder till koncernföretag 16 260 131 235 321 130 164
Övriga skulder 32 829 41 999 19 188
Upplupna kostnader och  förutbetalda intäkter 22 64 228 62 847 62 324

693 732 699 828 639 784

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 684 589 2 684 436 2 748 573

* Justering av föregående år.

För information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser se not 20.
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Finansiella rapporter

Rapport över förändring i koncernens eget kapital

Belopp i kSEK
Aktie-

kapital 

Övrigt
tillskjutet

kapital
Omräknings-

reserv
Kassaflödes-
säkring m.m.

Transaktioner 
med ägare

Balanserade
vinstmedel

inklusive  
årets resultat

Summa 
eget

kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2012 100 315 233 –18 990 –6 448 887 121 1 177 016
Effekt av förändring av pensionsskuld –7 716 –7 716
Justering ingående balans 879 405 1 169 300

Årets resultat 35 706 35 706
Kassaflödessäkring –12 639 –12 639
Omräkningsreserv –49 668 –49 668

Omvärdering av pensionsplaner –5 647 –5 647

Summa totalresultat för året – – –49 668 –12 639 30 059 –32 248

Fondemission 400 –400 –
Koncernbidrag –105 000 –105 000
Skatteeffekt på koncernbidrag 27 615 27 615

Utgående eget kapital  
31 december 2012 500 315 233 –68 658 –19 087 –77 385 909 064 1 059 667

Belopp i kSEK
Aktie-

kapital 

Övrigt
tillskjutet

kapital
Omräknings-

reserv
Kassaflödes-
säkring m.m.

Transaktioner 
med ägare

Balanserade
vinstmedel

inklusive  
årets resultat

Summa 
eget

kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2013 500 315 233 –68 658 –19 087 –77 385 909 064 1 059 667
Årets resultat 138 269 138 269
Kassaflödessäkring 19 087 19 087
Omräkningsreserv –28 948 –28 948
Säkringar av nettoinvesteringar  
i utlandsverksamhet –4 642 –4 642
Skatteeffekt på säkringar 1 021 1 021
Omvärdering av pensionsplaner –6 652 –6 652
Omklassificeringar –21 007 21 007 –

Summa totalresultat för året – – –53 576 –19 087 – 152 624 118 135

Aktieägartillskott 105 000 105 000
Koncernbidrag –130 000 –130 000
Skatteeffekt på koncernbidrag 28 600 28 600

Utgående eget kapital  
31 december 2013 500 420 233 –122 234 – –178 785 1 061 688 1 181 402

Kassaflödessäkring
Kassaflödessäkring innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassa-
flödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.

Ackumulerade omräkningsdifferensen
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter 
som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i.
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Koncernens kassaflödesanalys   

Belopp i kSEK
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 194 883 65 853

Icke kassapåverkande poster
Avskrivningar och utrangeringar 49 616 156 066
Orealiserade valutakursdifferenser –1 672 –1 796
Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar –1 931 3 229
Värdeförändring derivat –15 019 –12 639
Förändring av avsättningar till pensioner – 8 025
Förändring av övriga avsättningar –405 –390
Övriga icke kassapåverkande resultatposter –6 202 4 378

219 270 222 726

Betald skatt –38 027 –12 531

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 181 243 210 195

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager –4 295 –35 568
Förändring av rörelsefordringar –46 271 –50 991
Förändring av rörelseskulder –22 935 120 550

Kassaflöde från den löpande verksamheten 107 742 244 186

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag – –1 171
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –263 –1 839
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –38 279 –48 335
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 3 223 48 240
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 3 324 11 526

Kassaflöde från investeringsverksamheten –31 995 8 421

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 195 845 12 400
Amortering av lån –269 137 –121 387
Lämnade koncernbidrag – –105 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –73 292 –213 987

Årets kassaflöde 2 455 38 620
Likvida medel vid årets början 191 447 158 250
Kursdifferens i likvida medel –5 127 –5 423
Likvida medel vid årets slut 188 775 191 447
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Tilläggsupplysningar till koncernens kassaflödesanalys

Belopp i kSEK
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Betalda räntor

Erhållen ränta 5 492 6 211
Erlagd ränta –48 658 –60 175

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 188 775 191 447

188 775 191 447

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
– De kan lätt omvandlas till kassamedel.
– De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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Noter till koncernens bokslut
Belopp i kSEK om inget annat anges

1. Redovisningsprinciper
Allmän information
Kamila Holding AB, org nr 556709-1581 bedriver verksamhet i 

associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm, 

Sverige. Huvudkontorets adress är Brunkebergstorg 5, 3 tr, 

111 51 Stockholm.

Koncernredovisning för Kamila Holding AB för räken-

skapsåret 2013 godkändes av styrelsen för utfärdande den 

31 mars 2014. Koncernredovisningen kommer att fastställas 

slutligen av moderbolagets årsstämma den 31 mars 2014.

De finansiella rapporterna är upprättade på basis av histo-

riska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder 

är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa 

finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 

värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till 

verkligt värde består i sin helhet av derivatinstrument.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 

även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och kon-

cernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i 

svenska kronor.

Grunder för upprättande av redovisningen
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo-

visningslagen, Rådet för finansiell rapporterings rekommen-

dation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncer-

ner, International Financial Reporting Standards (IFRS) och 

tolkningar från IFRIC sådana de antagits av EU. 

Moderföretagets årsredovisning är upprättad enligt Års-

redovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 

rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer, 

samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte 

annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 

presenteras i koncernens finansiella rapporter.

Nya standarder och tolkningar 
Följande nya och ändrade standarder och tolkningar har trätt 

ikraft och gäller för räkenskapsåret 2013:

Standarder med ikraftträdande 1 januari 2013 enligt EU
Ändring i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (änd-

ringar rörande övrigt totalresultat).

Ändring i IAS 19 Ersättningar till anställda (ändring inne-

bärande att ”korridormetoden” tas bort).

Ändring i IAS 36 Nedskrivningar (ändring innebärande att 

kravet att upplysa om återvinningsvärdet för samtliga kassa-

genererande enheter till vilka goodwill allokerats, som inför-

des i samband med införandet av IFRS 13 Värdering till verk-

ligt värde, tas bort. I stället införs ytterligare upplysningskrav 

om verkligt värde när återvinningsvärdet på en nedskriven 

tillgång baseras på verkligt värde minus försäljningskostna-

der. Ändringen ska tillämpas från 1 januari 2014 men bolaget 

har valt att förtidstillämpa ändringen 2013. 

Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar 

(ändringar rörande upplysningar relaterade till nettoredovis-

ning av tillgångar och skulder).

IFRS 13 Värdering till verkligt värde (ny standard som ger 

vägledning till verkligt värdevärderingar för alla slag av till-

gångar och skulder).

Ändringarna i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 

kräver ytterligare upplysningar i övrigt totalresultat så att 

 poster i övrigt totalresultat grupperas i två kategorier:

a) poster som inte kommer omföras till resultatet och

b)  poster som kommer omföras till resultatet om vissa 

 kriterier är uppfyllda.

I och med detta har nya rubriker och delsummeringar infogats 

i övrigt totalresultat.

Ändringarna i IAS 19 ändrar redovisningen av förmånsbe-

stämda pensionsplaner och ersättning vid uppsägning. Den 

mest väsentliga ändringen avser redovisning av förmåns-

bestämda förpliktelser och förvaltningstillgångar. Ändring-

arna ställer krav på att aktuariella vinster och förluster redovi-

sas omedelbart via övrigt totalresultat, vilket innebär att 

korridormetoden tas bort.

Övriga nya och ändrade standarder och tolkningar har inte 

haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rap-

porter 2013.

International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut 

följande nya och ändrade standarder vilka ännu ej trätt ikraft:

Standarder med ikraftträdande efter 1 januari 2013  
enligt EU
IFRS 9 Financial Instruments och efterföljande ändringar i 

IFRS 9 och IFRS 7 – oklart när denna träder i kraft. 

”Koncernpaketet” (IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 

Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar om andelar i 

andra företag samt de omarbetade versionerna av IAS 27 Sepa-

rata finansiella rapporter och IAS 28 Innehav i intresseföretag 

och joint ventures ) träder i kraft den 1 januari 2014. 

Bolagets bedömning är att dessa nya standarder och änd-

ringar inte kommer att påverka redovisningen som den ser ut 

i dagsläget, men att de kommer att medföra ytterligare upplys-

ningskrav.

IFRS Interpretations Committe har inte publicerat några nya eller 

ändrade tolkningar som vid ikraftträdande bedöms påverka bolaget.

Ovanstående nya och ändrade standarder och tolkningar, som 

ej trätt ikraft, har ännu ej tillämpats.

Företagsledningens bedömning är att ovanstående nya 

och ändrade standarder och tolkningar med tillämpning från 

2014 inte kommer att få någon väsentlig påverkan på koncer-

nens finansiella rapporter. Företagsledningen analyserar för 

närvarande effekten av övriga nya och ändrade standarder och 

tolkningar.
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Uppskattningar
För att upprätta koncernredovisningen i enlighet med IFRS 

måste vissa redovisningsmässiga uppskattningar göras. 

 Styrelsen gör även sin bedömning vid tillämpningen av 

 koncernens redovisningsprinciper. De områden där uppskatt-

ningar och bedömningar är av väsentlig betydelse för koncer-

nen presenteras under ”Viktiga uppskattningar och bedöm-

ningar för redovisningsmässiga ändamål”.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar Kamila Holding AB med 

samtliga dotterföretag. 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller 

indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt 

har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och 

finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas enligt för-

värvsmetoden. 

Anskaffningvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde 

vid förvärvstidpunkten på tillgångar som lämnats som ersätt-

ning samt uppkomna eller övertagna skulder, förvärvskostna-

der ingår inte i anskaffningsvärdet. 

En förvärvsanalys upprättas vid den tidpunkt då kontroll 

erhålls. Förvärvade identifierbara tillgångar skulder och 

enventualförpliktelser värderas till verkliga värden. 

Skillnaden mellan summan av köpeskillingen, värdet på 

minoriteten samt det verkliga värdet på tidigare innehav och 

det verkliga värdet på förvärvade identifierbara tillgångar, 

skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om 

det uppstår en negativ skillnad redovisas skillnaden direkt i 

resultaträkningen. 

Minoritetens andel redovisas antingen som en proportio-

nell andel av de förvärvade nettotillgångarna eller till verkligt 

värde, vilket bedöms vid respektive förvärv. Tilläggsköpe-

skilling redovisas initialt till bedömt verkligt värde med efter-

följande förändringar redovisade i resultaträkningen. 

Vid stegvisa förvärv upprättas förvärvsanalys vid den 

 tidpunkt då kontroll erhållits. Effekten vid omvärdering av 

tidigare ägd andel redovisas i resultaträkningen. Vid förvärv 

eller avyttringar av minoritetsandelar d.v.s då dotterföretaget 

är under fortsatt kontroll, redovisas som förändringar inom 

eget kapital.

Koncernens konsoliderade resultat inkluderar resultat-

räkningarna för moderföretaget och dess direkt eller indirekt 

ägda dotterföretag efter eliminering av koncerninterna trans-

aktioner, orealiserade koncernvinster och avskrivningar av 

 förvärvade övervärden.

Från och med förvärvstidpunkten, till den tidpunkt då det 

bestämmande inflytandet upphör, inkluderas i koncernredo-

visningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 

identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell upp-

kommen goodwill. 

Omräkning av utländsk valuta
Koncernredovisningen är upprättad i svenska kronor, som är 

moderföretagets funktionella valuta och koncernens rapporte-

ringsvaluta. Balansräkningarna i utländska dotterföretag har 

omräknats till svenska kronor till balansdagens kurs. Resultat-

räkningen har omräknats till årets genomsnittkurs. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen 

av utländska dotterföretag redovisas i övrigt totalresultat och 

ackumuleras i omräkningsreserven i eget kapital.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktio-

nella valutan till den valutakurs som föreligger på transak-

tionsdagen. Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i 

utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till 

balansdagens kurs. Sådana valutakursdifferenser redovisas i 

resultaträkningen.

Icke monetära tillgångar och skulder som redovisas till 

historiska anskaffningsvärden omräknas till den valutakurs 

som gällde vid transaktionstillfället.

Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker när det är sannolikt att de framtida 

ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla koncernen och 

dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde av ekono-

miska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen 

räkning. Inkomst vid varuförsäljning redovisas som intäkt då 

koncernen till köparen har överfört de väsentliga risker och 

förmåner som är förknippade med varornas ägande och då 

bolaget inte behåller något engagemang i den löpande förvalt-

ningen som vanligtvis förknippas med ägande och koncernen 

utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts.

Intäkter för servicetjänster redovisas i den period arbetet 

utförs.

Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade 

rabatter.

Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten
Endast de kostnader som är direkt hänförliga till utveckling av 

nya produkter aktiveras.

Utgifter kopplade till utvecklingsfasen redovisas som en 

immateriell tillgång från och med tidpunkten då utgifterna 

sannolikt kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar, 

vilket avser tidpunkten då företagsledningen bedömer att det 

är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella till-

gången, företaget har för avsikt och förutsättningar att färdig-

ställa den och använda eller sälja den, det finns adekvata resur-

ser för att fullfölja utveckling och försäljning samt att 

kvarstående utgifter kan beräknas på ett tillförligt sätt.

Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av över nyttjande-

perioden, som bedöms vara 5 år, enligt den linjära metoden.

I de fall det förekommer forskningskostnader kostnads-

förs dessa direkt.

Varumärken och licenser redovisas som immaterella till-

gångar till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Kostnader för att förnya varumärken kostnadsförs 

löpande.

Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjande-

period och redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Datorprogram redovisas till anskaffningsvärdet och inklu-

derar direkt hänförbara utgifter för att färdigställa tillgången 
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för dess avsedda användning. Anskaffningsvärdet skrivs av 

över beräknad nyttjandeperiod. Utgifter för att underhålla 

datorprogram kostnadsförs löpande då de uppstår. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

och liknande arbeten 5 år

Nedskrivningar
De redovisade värdena prövas vid varje balansdag för att 

bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om 

indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas tillgångens 

återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av verk-

ligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. 

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenere-

rande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger 

återvinningsvärdet. 

Goodwill
Koncernmässig goodwill är skillnaden mellan summan av 

köpeskillingen, värdet på minoriteten samt det verkliga värdet 

på tidigare innehav och det verkliga värdet på förvärvade iden-

tifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovi-

sas som goodwill. Om det uppstår en negativ skillnad redovi-

sas skillnaden direkt i resultaträkningen.

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 

eventuell nedskrivning.

Goodwill följs löpande och prövas årligen, eller oftare vid 

behov, med avseende på nedskrivningsbehov. Goodwill förde-

las på de kassagenererande enheter som förväntas ha nytta av 

förvärvet. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar består i huvudsak av maskiner, hyres-

utrustning och inventarier.

Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärden 

efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  

I anskaffningsvärdet ingår förvärvspriset samt direkt hänför-

bara kostnader. Tillkommande utgifter redovisas som en sepa-

rat tillgång.

Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjande-

period och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 25–50 år

Hyresutrustning 8–12 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–10 år

Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år

Nedskrivningar
De redovisade värdena prövas vid varje balansdag för att 

bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov.

Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas till-

gångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta 

av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjande-

värde. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassa-

genererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde över-

stiger återvinningsvärdet. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i 

enlighet med reglerna i IAS 39. Finansiella instrument redovi-

sas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets 

verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom 

de finansiella instrument som tillhör kategorin finansiell till-

gång eller skuld som redovisas till verkligt värde via resultat-

räkningen. Redovisning sker därefter beroende av hur de 

finansiella instrumenten har klassificerats enligt nedan.

För derivatinstrument samt köp och försäljning av pen-

ning- och kapitalmarknadsinstrument på avistamarknaden 

tillämpas affärsdagsredovisning. Övriga finansiella tillgångar 

och finansiella skulder redovisas i balansräkningen när bola-

get blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har 

utfärdats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtal-

senlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu 

inte mottagits.

Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En 

finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättig-

heterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kon-

trollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell till-

gång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 

förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 

 Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaff-

ningsvärde eller verkligt värde beroende på den initiala kate-

goriseringen under IAS 39.

Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter
För derivatinstrument i utländsk valuta som utgör säkringsin-

strument i en säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksam-

heter gäller att den effektiva delen av värdeförändringen redo-

visas i Övrigt totalresultat, medan den ineffektiva delen 

redovisas direkt i resultaträkningen. De värdeförändringar 

som redovisas i Övrigt totalresultat överförs till resultaträk-

ningen vid den senare tidpunkt då den utländska verksamhe-

ten avyttras. Säkring av nettoinvesteringar tillämpas i då valu-

taterminer i utländsk valuta använts för att säkra valutarisken 

i bolagets investeringar i utländska dotterföretag.

Beräkning av verkligt värde finansiella instrument
Vid fastställande av verkligt värde för kortfristiga placeringar, 

derivatinstrument och låneskulder används officiella mark-

nadsnoteringar på bokslutsdagen. I de fall sådana saknas görs 

värdering genom allmänt vedertagna metoder såsom diskon-

tering av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta för 

respektive löptid. Omräkningen till svenska kronor görs till 

noterad kurs på bokslutsdagen.

Upplupet anskaffningsvärde
Upplupet anskaffningsvärde beräknas med hjälp av effektiv-

räntemetoden, vilket innebär att eventuella över- eller under-

kurser samt direkt hänförliga kostnader eller intäkter periodi-

seras över kontraktets löptid med hjälp av den beräknade 

effektivräntan. Effektivräntan är den ränta som ger instru-

mentets anskaffningsvärde som resultat vid nuvärdesberäk-

ning av framtida kassaflöden.
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Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett 

nettobelopp i balansräkningen när det finns legal rätt att kvitta 

och när avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp 

eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel hos finansinstitut samt 

kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaff-

ningstidpunkten understigande tre månader, vilka är utsatta 

för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Likvida 

medel redovisas till dess nominella belopp.

Finansiella placeringar
Finansiella placeringar utgörs antingen av finansiella anlägg-

ningstillgångar eller kortfristiga placeringar beroende på 

avsikten med innehavet. Om löptiden eller den förväntade 

innehavstiden är längre än ett år utgör de finansiella anlägg-

ningstillgångar och om de är kortare än ett år klassificeras de 

som kortfristiga placeringar. 

Kundfordringar
Kundfordringar kategorieras som ”lånefordringar och kund-

fordringar” och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 

Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovi-

sats till nominellt belopp utan diskontering. Osäkra kund-

fordringar bedöms individuellt och eventuella nedskrivningar 

redovisas i rörelsens kostnader. Indikationer på ett nedskriv-

ningsbehov av en kundfordran kan föreligga när kunden har 

uteblivna eller försenade betalningar.

Långfristiga fordringar och övriga fordingar
Långfristiga fordringar och övriga fordringar är fordringar 

som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan 

avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förvän-

tade innehavstiden är längre än ett år utgör de långfristiga 

fordringar och om den är kortare övriga fordringar. Dessa 

fordringar kategoriseras i enlighet med IAS 39 som ”låneford-

ringar och kundfordringar”. Tillgångar inom denna kategori 

värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Tillgångens värde prövas för eventuella nedskrivnings-

behov när indiaktioner på att det redovisade värdet på till-

gången understiger dess upplupna anskaffningsvärde. En 

nedskrivning redovisas i rörelsens kostnader.

Derivatinstrument
Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt och 

ränte kontrakt som utnyttjas för att täcka risker för valuta- och 

räntekursförändringar. Valutaexponering avseende framtida 

prognostiserade flöden säkras främst genom valutaterminer.

Den effektiva delen av förändring av det verkliga värdet för 

derivat som identifierats och kvalificerar som kassaflödessäk-

ringar, redovisas i övrigt totalresultat. Vinsten eller förlusten 

som hänför sig till den ineffektiva delen, redovisas omedelbart 

i resultaträkningen. Ackumulerade belopp i eget kapital förs 

om till resultaträkningen under samma perioder som den säk-

rade posten påverkar resultatet.

När en framtida transaktion inte längre förväntas upp-

komma, redovisas den ackumulerade vinsten eller förlusten 

som föreligger i eget kapital direkt i resultaträkningen.

Säkring av verkligt värde redovisas i resultaträkningen till-

sammans med eventuella förändringar i det verkliga värdet av 

den säkrade tillgången eller skulden som är hänförlig till den 

säkrade risken.

Om en säkring inte längre uppfyller kriterierna för 

 säkringsredovisning, justeras det redovisade värdet för den 

säkrade posten, för vilken effektivräntemetoden använts, och 

periodiseras i resultatet över återstående löptid.

Värdeförändringar på derivat som inte uppfyller villkoren 

för säkringsredovisning redovisas omedelbart i resultat-

räkningen.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kategoriseras som andra skulder och redo-

visas till upplupet anskaffningsvärde.

Leverantörsskulder har förväntad löptid som är kort, var-

för skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering.

Finansiella skulder som ingår i verkligt värde via resultat-
räkningen
Skulder till kreditinstitut, checkräkningskredit samt övriga 

skulder kategoriseras som andra skulder och värderas till upp-

lupet anskaffningsvärde. Finansiella skulder som ingår i verk-

ligt värde redovisas till verkligt värde avseende den säkrade 

riskkomponenten och värdeförändringar redovisas som övriga 

ränteintäkter eller övriga räntekostnader.

Leasing
Koncernen som leasegivare
Den utrustning som används i koncernens rentalverksamhet 

ägs av Alimak Hek Finance AB och hyrs ut via operationella 

leasingavtal till bolag inom koncernen som vidareuthyr 

utrustningen till slutkund.

Erhållna leasingbetalningar periodiseras och intäktsförs 

linjärt under leasingavtalens löptid.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 

respektive nettoförsäljningsvärde enligt först in- först ut-prin-

cipen. Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade 

halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta till-

verkningskostnader och skälig andel av indirekta kostnader.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. 

Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då under-

liggande transaktion redovisas via övrigt totalresultat eller 

direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redo-

visas via övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas av-

seende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt 

 hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräk-

ningsmetoden som utgår från temporära skillnader mellan 
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redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skul-

der. Uppskjuten skatt redovisas inte för temporära skillnader 

som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första 

redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseför-

värv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare 

sig redovisat eller skattepliktigt resultat, samt temporära skill-

nader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas 

bli återförda inom överskådlig framtid.

Värdering av uppskjuten skatt baseras på hur redovisade 

värden på tillgångar och skulder förväntas bli realiserade eller 

reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 

skatteregler och skattesatser som är beslutade eller i praktiken 

beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för avdragsgilla 

temporära skillnader och outnyttjande underskottsavdrag, i 

den utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga 

vinster kommer att finnas tillgängliga. De uppskjutna skatte-

fordringarnas redovisade värden prövas vid varje balansdag 

och minskas i den utsträckning som det inte längre är sanno-

likt att de kan utnyttjas.

Pensioner
Koncernen har olika pensionsplaner i överensstämmelse med 

de lokala villkor och den praxis som råder i de länder där verk-

samhet bedrivs. 

Koncernen har såväl förmånsbestämda som avgifts-

bestämda planer.

I en förmånsbestämd pensionsplan är det företaget som 

bär risken för att tillhandahålla den överenskomma ersätt-

ningen. I en avgiftsbestämd pensionsplan har företaget inte 

någon ytterligare förpliktelse utöver att betala avtalade avgif-

ter till planen.

Förmånsbaserade pensioner
Koncernen har utfäst förmånsbaserade pensioner till anställda 

som inte har säkerställts helt genom tecknande av pensions-

försäkringar, så kallad, pensionering i egen regi. Bolagets för-

pliktelser att i framtiden utbetala pension har härvid ett 

kapital värde, bestämt för varje anställd av bland annat 

pensions nivån, åldern och i vilken grad full pension blivit 

intjänad. Kapitalvärdet är nuvärdet av bolagets förpliktelser 

att i framtiden utbetala pension och har beräknats enligt aktu-

ariella grunder. De löne- och pensionsnivåer som råder vid 

balansdagen har legat till grund för beräkningen av kapital-

värdet.

De försäkringstekniska grunderna för beräkning av kapi-

talvärdet är de av Finansinspektionen (FI) fastställda grun-

derna FFFS 2007:4 som bland annat innehåller förräntnings-

antaganden. 

I de fall ränteantagandena förändrats har effekten av för-

ändringen påverkat resultatet vid den tidpunkt som änd-

ringen skett alternativt vid beräkningen av kapitalvärdet 

enligt allmän pensionsplan. Utöver kapitalvärdet av pensions-

åtagandena har avsatts ytterligare belopp som reserv för fram-

tida utbetalningar av tillägg på pensionerna motsvarande 

inflationen. För ITP-planen beräknar Pensionsregistrerings-

institutet (PRI) vilka avsättningar som ska göras.

Pensionsskulden redovisas i balansräkningen under 

pensioner .

Årets pensionskostnad inklusive överresevering/underre-

severing för pensionsändamål har belastat rörelseresultatet.

Överreseringen/underreserveringen för pensionsändamål 

belastar inte nettoresultatet då motsvarande avsättning/upp-

lösning redovisas bland bolagets bokslutsdispositioner. Ränta 

på kapitalvärdet redovisas bland finansiella kostnader.

Avgiftsbaserade pensioner
Bolagets förpliktelser för varje period utgörs av de belopp som 

bolaget ska bidra med för den aktuella perioden.

Följaktligen krävs det inga aktuariella antaganden för att 

beräkna förpliktelsen eller kostnaden och det finns inga möj-

ligheter till några akturariella vinster eller förluster.

Förpliktelsen beräknas utan diskontering, utom i de fall 

de inte i sin helhet förfaller till betalning inom tolv månader 

efter utgången av den period under vilken de anställda utför 

de relaterade tjänsterna.

Avsättningar 
I koncernen görs avsättningar för åtaganden (legala eller infor-

mella) på grund av inträffade händelser som är kända eller till-

förlitligt kan uppskattas, men där förfallotidpunkten är oviss.

Avsättning för garantiåtaganden görs utifrån kända men 

ej reglerade garantiåtaganden.

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa upp-

skattningen av det som krävs för att reglera den befintliga för-

pliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betal-

ning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom 

diskontering av det förväntade framtida kassaflödet.

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser redovisas när det finns ett möjligt åta-

gande som härrör från inträffade händelser och vars förkomst 

bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser 

eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en 

skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett 

utflöde av resurser kommer att krävas.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål
För att upprätta koncernredovisning i enlighet med god redo-

visningssed måste det göras uppskattningar och bedömningar 

som påverkar de redovisade värdena på tillgångar och skulder, 

upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter 

per det datum som koncernredovisningen upprättas samt de 

redovisade värdena på intäkter och kostnader för rapporte-

ringsperioden. Uppskattningar och bedömningar utvärderas 

löpande.

Koncernens viktigaste uppskattningar och bedömningar är;
Prövning av nedskrivningsbehov för anläggningstillgångar
Alla anläggningstillgångar inklusive goodwill, prövas varje år, 

eller oftare vid behov, avseende behovet av eventuell nedskriv-

ning eller när händelser och förändringar inträffar som tyder 

på att det redovisade värdet av en tillgång inte kan återvinnas. 

En tillgång som minskat i värde skrivs ned till återvinnings-
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värdet, som kan vara antingen marknadsvärdet eller nyttjan-

devärdet.

Olika bedömningsgrunder har använts beroende på till-

gången till information. En uppskattning av återvinnings-

värdet har gjorts med tillämpning av nuvärdesberäkning av 

kassaflöden baserat på förväntat framtida utfall. Skillnader i 

uppskattningen av förväntat framtida utfall och de diskonte-

ringsräntor som använts kan resultera i avvikelser vid värde-

ringen av tillgångarna.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna gör koncernen 

en beräkning av inkomstskatten för varje skattejuridisk per-

son där koncernen är verksam, och de uppskjutna skatterna är 

hänförliga till temporära skillnader eller underskottsavdrag.

Avseende aktivering av underskottsavdrag görs en bedöm-

ning av hur stor del samt inom vilken tidsram detta kan kvittas 

mot framtida skattemässiga överskott.

Pensioner
Beräkningen av förmånsbaserade pensioner kräver antagan-

den avseende framtida löneutveckling och ränteutveckling. 

Den långa löptiden för pensioner för dessa pensionsplaner 

medför att osäkerheten i dessa antaganden är hög och attt det 

kan bli aktuellt med korrigeringar i framtiden som påverkar 

framtida skulder och kostnader. 

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärde och 

nettoförsäljningsvärde. 

Erforderliga reserver är ställda för inkurans i enlighet med 

företagets policy.

Fordringar
Fordringar är upptaget till det belopp varmed de beräknas 

inflyta. Per bokslutsdagen har en individuell prövning av 

eventuellt nedskrivningsbehov skett. Nedskrivningsbehovet 

bedöms huvudsakligen utifrån kundens bedömda förmåga att 

fullgöra sina skyldigheter.

2. Finansiell riskhantering
Koncernen är utsatt för riskexponering relaterat till order-

stock, likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder samt 

upptagna lån. Exponering utgörs av såväl ränte- som valuta-

risk.

Ränterisken avser i huvudsak externa lån. Koncernen har 

utöver detta en finansieringsrisk i samband med refinansie-

ring av befintliga lån. Koncernen har antagit en finansierings-

policy som reglerar hur effekterna av ovanstående exponering 

kan minimeras.

I bolagets och koncernens låneavtal med banker finns 

 specifika villkor, sk covenants. Dessa covenants utgörs av 

 följande finansiella nyckeltal för Kamila Holding-koncernen:

 ❚ Koncernens rörelseresultat före avskrivningar relaterat till 

nettoskuldsättning och till räntebetalningar samt amorte-

ringar.

 ❚ Koncernens nettoskuldsättning relaterat till eget kapital.

Ränterisk
Ränterisk är risken att förändringar i marknadsräntor påver-

kar kassaflödet eller det verkliga värdet på finansiella till-

gångar och skulder. För att minimera ränteexponeringen 

används ränteswappar.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken för att koncernen inte kan möta 

sina kortfristiga betalningsåtaganden.

Koncernens finanspolicy föreskriver att likviditetsreserven 

skall uppgå till en sådan nivå att reserven kan hantera de fluk-

tuationer som förväntas i den dagliga likvididteten inom en 

sex månaders tidsperiod.

För att tillgodose detta har koncernen checkräknings-

krediter och bekräftade kreditfaciliteter.

Se not 16 för löptidsananlys finansiella tillgångar och 

skulder .

Valutarisk
Valutarisken utgör risken för att valutakursförändringar 

påverkar koncernens resultat negativt. 

Koncernens valutaexponering uppstår vid koncernintern 

finansiering, vid omräkning av externa fordringar och skulder 

samt vid omräkning av utländska dotterföretags resultat- och 

balansräkning till koncernens rapporteringsvaluta (SEK).

Koncernens valutaexponering delas upp i transaktionsexpo-

nering (exponering i utländsk valuta relaterad till kontrakterade 

kassaflöden och balansräkningsposter där växelkursföränd-

ringar påverkar resultatet och kassaflöden) och omräknings-

exponeringar (eget kapital i utländska dotterföretag).

Valutarisken mäts som påverkan på rörelseresultat samt 

eget kapital utifrån estimerade valutarörelser. Resultatet av 

dessa estimat rapporteras årligen till styrelsen för Alimak Hek 

Group AB.

Koncernens valutarisk hanteras genom terminssäkring av 

exponerade nettoflöden.

Omräkningsexponeringen avser främst omräkning från 

EUR, USD, AUD samt GBP.

Känslighetsanalys avseende marknadsrisker

Förändring

Effekt på 
årets 

resultat

Effekt 
på eget 
kapital

Marknadsräntor 1) 1 % 6 236 6 236
Valutakurser 10 % 1 577 108 357
EUR –4 458 13 791
USD 4 412 78 824
AUD 1 168 15 221
Övriga 250 2 287
Omräkningsdifferens 205 –1 766

1 577 108 357

1) här avses förändring av räntesats med en procentenhet.

Ovan angiven påverkan avser den situation där alla valutor 

resp. räntor förändras i samma riktning.
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Kreditrisk
Kreditrisk är risken för att motparten i en transaktion inte 

fullgör sina förpliktelser enligt avtalet och att eventuella 

säkerheter inte täcker bolagets fordran. Maximal kreditexpo-

nering motsvaras av det bokförda värdet på finansiella till-

gångar.

Beaktat koncernens spridning av kunder och därmed 

 risker samt att kunderna är verksamma inom olika marknads-

segment och geografier bedöms den generella underliggande 

kredit risken som låg. För större exponeringar sker individu-

ella kreditbedömningar.

Maximal kreditexponering är enligt följande;

2013-12-31 2012-12-31

Andra långfristiga fordringar 16 839 20 163
Kundfordringar 284 365 243 024
Derivat 6 232 26 029
Övriga fordringar 77 159 41 010
Kassa och bank 188 775 191 447

Summa 573 370 521 673

Valutakurser
Resultaträkningar för dotterföretag vilkas valuta inte är SEK 

omräknas vid konsolideringen till SEK med årets genom-

snittskurs. Balansräkningen omräknas enligt balansdagens 

kurs.

Valuta Genomsnittskurs 2013
Balansdagens kurs 

31.12.2013

AED 1,78 1,75
AUD 6,31 5,76
BRL 3,03 2,78
CAD 6,33 6,07
CNY 1,06 1,07
EUR 8,65 8,94
GBP 10,19 10,73
INR 0,11 0,10
KRW (1000) 5,95 6,18
SGD 5,21 5,13
USD 6,51 6,51

3. Intäkter

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Intäkter per rörelsegren
Construction 242 519 279 256
Industrial 496 400 447 688
Rental 263 369 267 606
After Sales 514 857 503 777

1 517 145 1 498 327

Intäkter per geografisk marknad
Sverige 56 256 46 463
Övriga Europa 474 191 440 351
Asien 211 431 402 339
USA 379 044 332 177
Övriga marknader 396 223 276 997

1 517 145 1 498 327

4. Antal anställda och ersättningar  
till anställda

Medelantalet 
anställda

2013-01-01–
2013-12-31

varav 
män

2012-01-01–
2012-12-31

varav 
män

Sverige 308 89 % 294 80 %
Holland 44 93 % 44 93 %
Belgien 3 100 % 3 100 %
Frankrike 47 88 % 46 88 %
England 57 90 % 50 93 %
Tyskland 29 86 % 29 86 %
Italien 10 90 % 11 90 %
Korea 11 82 % 11 82 %
Singapore 13 69 % 12 69 %
Malaysia 10 79 % 9 83 %
Australien 71 94 % 65 95 %
USA 92 85 % 95 85 %
Kina 151 79 % 126 78 %
Indien 11 91 % 6 83 %
Brasilien 8 86 % 9 88 %

Koncernen totalt 865 87 % 810 81 %

Koncernens könsfördelning  
i företagsledningar

2013-12-31
Andel kvinnor

2012-12-31 
Andel kvinnor

Styrelser 2 % 2 %
Övriga ledande  
befattningshavare 8 % 7 %
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

370 343 110 155 359 444 100 998
(22 933) (21 309)

Koncernen totalt 370 343 110 155 359 444 100 998
(varav pensionskostnad)1) (22 933) (21 309)

1)  Av koncernens pensionskostnader avser 2 706 (1 855) gruppen styrelse och VD i 
 samtliga bolag. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0).

2)  Uppsägning från VDs sida gäller 6 månader och 12 månader från bolagets sida. VD har 
rätt till ett avgångsvederlag motsvarande på 12 fasta månadslöner.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse-
ledamöter och övriga anställda

2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Dotterföretag  
i Sverige 6 830 124 885 5 534 112 328
(varav tantiem o.d.) (1 202) (1 509) (858) (1 569)

Dotterföretag  
utomlands 14 693 223 935 16 291 225 291
(varav tantiem o.d.) (2 544) (5 639) (1 975) (4 543)

Dotterföretag totalt 21 523 348 820 21 825 337 619
(varav tantiem o.d.) (3 746) (7 148) (2 833) (6 112)

Koncernen totalt 21 523 348 820 21 825 337 619
(varav tantiem o.d.) (3 746) (7 148) (2 833) (6 112)

Ledande befattningshavares ersättningar

2012-01-01
2012-12-31

Grund -
lön

Rörlig 
ersätt-

ning
Övriga 

förmåner
Pensions 
kostnad Total

Verkställande 
direktör 810 450 – 284 1 544
Förra verkstäl-
lande direktör 1 152 60 7 186 1 405
Andra ledande 
befattnings-
havare (7 pers.) 8 477 179 398 2 396 11 450
Styrelseledamot 500 – – – 500

10 939 689 405 2 866 14 899

2013-01-01 
2013-12-31

Grund-
lön

Rörlig 
ersätt-

ning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Total

Verkställande 
direktör 3 248 486 – 1 134 4 868
Andra ledande 
befattningsha-
vare (7 pers.) 9 253 2 943 770 3 523 16 489
Styrelseledamot 963 – – – 963

13 464 3 429 770 4 657 22 320

Kommentarer till tabellen
* Rörlig ersättning avser kostnadförd bonus, vilken utbetalas under nästa år.
* Övriga förmåner avser reseförmån och tjänstebil.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader fördelade 
per funktion

2013-01-01– 
2013-12-31

2012-01-01– 
2012-12-31

Försäljningskostnader 121 296 116 966
Administrationskostnader 77 976 75 014
Utvecklingskostnader 26 352 24 325
Kostnad för sålda varor 254 874 244 137

480 498 460 442

5. Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Deloitte
Revisionsuppdrag – 3 471
Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget – 663
Skatterådgivning – 103
Övriga tjänster – 83

– 4 320

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Ernst & Young
Revisionsuppdrag 2 982 –
Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget 32 –
Skatterådgivning 285 –
Övriga tjänster 138 –

3 437 –

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för en lag-

stadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av års-

redovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning 

som lämats i samband med revisionsuppdraget. 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser 

kvalitetssäkringstjänster. Enligt revisorslagens definition är 

revisionsverksamhet dels sådan granskning av förvaltning, 

bolagsordning, stadgar eller avtal och som ska utmynna i en 

rapport, ett intyg eller någon annan handling som är avsedd 

även för andra än uppdragsgivaren, dels rådgivning eller 

annat biträde som föranleds av iakttagelser vid ett gransk-

ningsuppdrag (2 § 8 revisorslagen).

Övriga tjänster avser sådan rådgivning som inte är hänför-

lig till någon av de tidigare uppräknade slagen av tjänster.
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6. Avskrivningar

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för utveck-
lingsarbeten o liknande arbeten 1 468 929
Byggnader och mark 3 170 4 605
Maskiner och andra tekniska 
anläggningar 11 085 14 873
Inventarier, verktyg och 
installationer 3 848 4 558
Hyresutrustning 30 045 51 322

49 616 76 287

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 40 746 62 061
Försäljningskostnader 2 599 2 639
Administrationskostnader 4 175 9 562
Utvecklingskostnader 2 096 2 025

49 616 76 287

7. Finansiella intäkter

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Ränteintäkter 1 579 1 890
Valutakursvinster 14 340 4 260

15 919 6 150

8. Finansiella kostnader

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Räntekostnader –65 251 –67 269
Valutakursförluster –23 069 –10 499

–88 320 –77 768

9. Skatt

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Aktuell skatt –61 489 –60 069
Uppskjuten skatt 4 875 29 922

–56 614 –30 147

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 194 883 65 853
Skatt enligt gällande skattesats 
för moderföretaget 22 % (26,3 %) –42 874 –17 319
Skillnader i skattesatser i övriga 
länder –12 080 –9 720
Skillnader för ändrad skattsats 
från 26,3 % till 22 % i Sverige – 1 020
Förändring av redovisad uppskjuten 
skatt på underskottsavdrag –3 140 –340
Icke avdragsgilla kostnader –7 887 –6 452
Icke skattepliktiga intäkter 888 3 088
Justering av tidigare års  
skattekostnad 8 970 –233
Övrigt –491 –191

Redovisad effektiv skatt –56 614 –30 147

10.  Balanserande utgifter för utvecklings-
arbeten och liknande arbeten

2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid periodens början 12 707 13 892
Nyanskaffningar 263 1 839
Avyttringar, utrangeringar mm –286 –2 788
Periodens valutakursdifferenser 173 –236

12 857 12 707

Ackumulerade avskrivningar
Vid periodens början –9 539 –3 164
Avyttringar, utrangeringar mm 286 –5 558
Årets avskrivning enligt plan –1 468 –929
Årets valutakursdifferenser –110 112

–10 831 –9 539

Redovisat värde vid  
periodens slut 2 026 3 168
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11. Goodwill

2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 774 192 1 807 813
Årets valutakursdifferenser –7 500 –33 621

1 766 692 1 774 192

Ackumulerade nedskrivningar
Vid periodens början –214 112 –214 112

–214 112 –214 112

Redovisat värde vid 
periodens slut 1 552 580 1 560 080

Goodwill har en obestämbar nyttjandeperiod till ett bokfört 

värde av 1 552 580 KSEK per den 31 december 2013.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen 

samt då indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger.

Återvinningsbart belopp för kassagenererande enheter 

fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden. 

Beräkningen utgår från uppskattade framtida kassaflöden 

baserat på budgeten för det kommande verksamhetsåret. Med 

bas i denna budget och förväntningar om marknadsutveck-

lingen under åren som följer görs en prognos för de följande  

fyra åren. Väsentliga antaganden vid beräkning av förväntat 

kassaflöde är omsättningstillväxt, rörelsemarginal samt inves-

terings- och rörelsekapitalbehov.

För tillväxten har antagits att en ökning sker i linje med 

marknadens tillväxt på ca 4% utom i de fall där ett strategiskt 

initiativ för ökad tillväxt planerats. Utvecklingen av rörelse-

marginalen är baserad på kostnad för sålda varor och rörelse-

kostnader i förhållande till försäljning. Antaganden baseras 

också på effekter av koncernens långsiktiga strategiska initia-

tiv vilken tex innefattar koncerngemensamt inköp och pro-

duktutveckling.

För att extrapolera kassaflöden bortom de första fem åren 

har en tillväxttakt om 2 procent använts för samtliga enheter.

Goodwill fördelad på koncernens kassagenererande enheter 

identifierade per land;

2013-12-31 2012-12-31

Sverige 943 887 943 887
USA 436 036 436 572
Belgien 47 398 45 670
Australien 61 045 71 720
Storbritannien 25 759 25 178
Frankrike 28 618 27 574
Tyskland 9 837 9 479

1 552 580 1 560 080

Det antagande som nedskrivningstestet är mest känsligt för är 

företagets intjänandegrad och diskonteringsränta, vilka är 

helt avgörande för om nedskrivning behöver göras eller ej.

Inget nedskrivningsbehov föreligger 2013 och rimliga för-

ändringar i gjorda antaganden beträffande volym och resultat 

medför inga ytterligare nedskrivningsbehov.

Den diskonteringsränta som använts är 8,55 procent före 

skatt (6,52).
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12. Materiella anläggningstillgångar

2012-01-01–2012-12-31
Byggnader  

och mark

Maskiner och 
andra tekniska 

utrustningar

Inventarier,  
verktyg  

och instrument Hyresutrustning Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 94 862 135 076 43 486 529 066 802 490
Nyanskaffningar 1 330 10 026 4 644 32 335 48 335
Avyttringar och utrangeringar mm –20 995 –33 277 –3 548 –130 295 –188 115
Omklassificeringar – –654 654 – –
Årets valutakursdifferenser –1 563 –973 –1 384 –11 766 –15 686

73 634 110 198 43 852 419 340 647 024

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början –27 718 –74 249 –24 899 –232 517 –359 383
Avyttringar och utrangeringar mm 4 596 23 509 2 608 34 516 65 229
Årets avskrivning enligt plan –4 605 –14 873 –4 558 –51 322 –75 358
Årets valutakursdifferenser 391 589 1 114 398 2 492

–27 336 –65 024 –25 735 –248 925 –367 020

Redovisat värde vid periodens slut 46 298 45 174 18 117 170 415 280 004

2013-01-01–2013-12-31
Byggnader  

och mark

Maskiner och 
andra tekniska 

utrustningar

Inventarier,  
verktyg  

och instrument Hyresutrustning Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 73 634 110 198 43 852 419 340 647 024
Nyanskaffningar 2 431 18 988 4 682 12 178 38 279
Avyttringar och utrangeringar mm – –14 391 –2 818 –75 559 –92 768
Årets valutakursdifferenser 422 197 –231 –3 033 –2 645

76 487 114 992 45 485 352 926 589 890

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början –27 336 –65 024 –25 735 –248 925 –367 020
Avyttringar och utrangeringar mm – 8 903 2 368 72 625 83 896
Årets avskrivning enligt plan –3 170 –11 085 –3 848 –30 045 –48 148
Årets valutakursdifferenser –288 27 211 2 185 2 135

–30 794 –67 179 –27 004 –204 160 –329 137
Redovisat värde vid periodens slut 45 693 47 813 18 481 148 766 260 753

Framtida leasingavgifter i koncernen fördelar sig enligt följande;

2012-01-01–2012-12-31 Finansiell leasing
Nuvärdet av framtida  

leasingavgifter

Inom ett år 39 209 38 371
Mellan ett och fem år 55 210 52 145

Totalt 94 419 90 516

Koncernen köpte i juni 2013 ut all den utrustning som tidigare leasades från Handelsbanken. I och med köpet har koncernen inte 

längre några åtaganden avseende framtida leasingavgifter.
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13. Finansiella tillgångar och skulder

Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar 2013 2012 2013 2012

Långfristiga fordringar 16 839 20 163 16 839 20 163
Kundfordringar 284 365 243 024 284 365 243 024
Derivat 6 232 26 026 6 232 26 026
Övriga finansiella fordringar 95 251 62 288 95 251 62 288
Likvida medel 188 775 191 447 188 775 191 447

Summa 591 462 542 948 591 462 542 948

Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar 2013 2012 2013 2012

Långfristiga skulder till kreditinstitut 724 466 817 231 724 466 817 231
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 132 974 108 366 132 974 108 366
Checkräkningskredit 44 728 42 883 44 728 42 883
Leverantörskulder 105 899 136 044 105 899 136 044
Derivat 10 769 7 523 10 769 7 523
Övriga finansiella skulder 357 188 340 167 357 188 340 167

Summa 1 376 024 1 452 214 1 376 024 1 452 214

Belopp som omfattas av ramavtal  
för kvittning eller liknande avtal*

2012-12-31 Bruttobelopp Kvittade belopp
Nettobelopp i 

balansräkningen
Finansiella  
instrument

Finansiell  
säkerhet,  

erhållen/ lämnad Nettobelopp

Derivattillgångar 26 026 – 26 026 –7 523 – 18 503
Derivatskulder 7 523 – 7 523 –7 523 – 0

Belopp som omfattas av ramavtal  
för kvittning eller liknande avtal*

2013-12-31 Bruttobelopp Kvittade belopp
Nettobelopp i 

balansräkningen
Finansiella  
instrument

Finansiell  
säkerhet,  

erhållen/ lämnad Nettobelopp

Derivattillgångar 6 232 – 6 232 6 232 – 0
Derivatskulder 10 769 – 10 769 6 232 – 4 537

* Dessa finansiella tillgångar och skulder kvittas enbart vid insolvens eller vid betalningsinställelse av endera part. 

Under räkenskapsåret har inte några finansiella tillgångar eller finansiella skulder omklassificerats mellan värderings-

kategorierna nedan.
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Finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde

2012-01-01–2012-12-31

Finansiella tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 26 029 – 26 029

Totalt – 26 029 – 26 029

2012-01-01–2012-12-31

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Räntederivat – 7 523 – 7 523

Totalt – 7 523 – 7 523

2013-01-01–2013-12-31

Finansiella tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 6 232 – 6 232

Totalt – 6 232 – 6 232

2013-01-01–2013-12-31

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Valutaderivat – 9 032 – 9 032
Räntederivat – 1 737 – 1 737

Totalt – 10 769 – 10 769

Koncernen kategoriserar finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till verkligt värde i en verkligt värdehierarki 

baserat på den information som används för att värdera varje tillgång och skuld.

Nivå 1 –  Noterade priser för identiska tillgångar eller skulder på en aktiv marknad.

Nivå 2 –  Noterade priser på marknader som inte är aktiva, noterade priser för liknande tillgångar eller skulder, annan information 

än noterade priser men som är observerbar direkt eller indirekt för huvudsakligen instrumentets hela löptid samt indata 

till värderingsmodeller som hämtas från observerbara marknadsdata.

Nivå 3 –  Information som är väsentlig för tillgångens eller skuldens verkliga värde är inte observerbar,utan koncernens egna 

bedömningar tillämpas.

Det verkliga värdet på valutaterminer beräknas genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den 

terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. Diskontering görs till riskfri ränta baserad 

på statsobligationer.

Det verkliga värdet för ränteswappar baseras på en diskontering av beräknade framtida kassaflöden enligt kontraktets villkor 

och förfallodagar med utgångspunkt i marknadsräntan.
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14. Kundfordringar

2013-12-31 2012-12-31

Kundfordringar, brutto 298 517 259 311

Ackumulerad reserv för osäkra 
fordringar, ingående –16 287 –13 942

Periodens reserveringar –5 492 –1 379
Periodens återförda reserveringar 7 291 –1 297
Konstaterade kundförluster 467 161
Valutakursdifferenser –131 170

Ackumulerad reserv för osäkra 
fordringar, utgående –14 152 –16 287

Redovisat värde vid  
periodens slut 284 365 243 024

En åldersanalys av förfallna kundfordringar som inte anses 

vara osäkra är enligt följande

2013-12-31 2012-12-31

1–30 dagar 67 403 53 095
31–90 dagar 18 538 20 838
91–120 dagar 13 481 5 190
>120 dagar 19 441 17 813

Redovisat värde vid  
periodens slut 118 863 96 936

15.  Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

2013-12-31 2012-12-31

Upplupen leasingintäkt 1 183 2 308
Upplupna försäljningsintäkter 438 1 765
Förutbetald försäkring 3 681 3 072
Förutbetald lön – 853
Servicekontrakt 1 158 417
Bankavgifter och advokatkostnader 4 300 5 442
Transportstöd och avgifter 1 202 1 008
IT-tjänster 1 973 2 139
Övriga förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 4 157 4 274

Redovisat värde vid  
periodens slut 18 092 21 278

16. Långfristiga och kortfristiga skulder

2012-12-31

Bokfört värde <1 år >1 år– <5 år >5 år

Lån hos kreditinstitut 676 489 – 435 228 241 261
Långfristiga finansiella leasingskulder 138 058 – 138 058 –
Övriga långfristiga skulder 2 684 – 2 684 –

Redovisat värde vid periodens slut 817 231 – 575 970 241 261

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 112 040 112 040 – –
Kortfristiga finansiella leasingskulder 39 209 39 209 – –

Redovisat värde vid periodens slut 151 249 151 249 – –

2013-12-31

Bokfört värde <1 år >1 år–<5 år >5 år

Lån hos kreditinstitut 713 092 – 399 794 313 298
Övriga långfristiga skulder 11 374 – 11 374 –

Redovisat värde vid periodens slut 724 466 – 411 168 313 298

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 132 974 132 974 – –

Redovisat värde vid periodens slut 132 974 132 974 – –
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Upplåning
Den genomsnittliga räntebindningstiden för den långfristiga upplåningen uppgick vid årskiftet till 6 mån (6 mån).

Den genomsnittliga räntan för koncernens räntebärande lån uppgick vid årskiftet till 4,8 % (4,4 %).

Löptid Typ av lån Räntesats % Valuta Nominellt värde Bokfört värde

Rörlig ränta Banklån 4,14 % EUR 142 088 142 088
” Banklån 4,53 % SEK 66 000 66 000
” Banklån 4,78 % SEK 331 490 331 490
” Banklån 4,17 % USD 240 965 240 965
” Banklån 8,40 % CNY 65 524 65 524

Total upplåning 846 067 846 067

I bolagets och koncernens låneavtal med banker finns specifika villkor, sk covenants. Dessa covenants utgörs av följande 

 finansiella nyckeltal för Kamila Holding-koncernen:

 ❚ Koncernens rörelseresultat före avskrivningar relaterat till nettoskuldsättning och till räntebetalningar samt amorteringar.

 ❚ Koncernens nettoskuldsättning relaterat till eget kapital.

Finansiella derivatinstrument
Tabellen nedan visar verkligt värde på koncernens finansiella derivatinstrument för hantering av finansiella risker och handel för 

egen räkning.

31 december 2013 31 december 2012

Verkligt värde Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Ränteswapar

Kassaflödessäkringar – 1 737 – 7 523
Valutaterminer
Kassaflödessäkringar 6 232 9 032 26 029 –

Redovisat värde vid periodens slut 6 232 10 769 26 029 7 523

Totalt har koncernen säkrat räntebetalningar genom utfär-

dande av swappar motsvarande ett totalt externt ränteflöde 

om 2,4 Mkr (12,8). Swap-avtalet löper ut den 26 mars 2014. 

Swap-avtalen innebär att koncernen har bytt rörlig ränta mot 

fast ränta. Den fasta räntan för dessa ränte swap-avtal är 2,59 % 

och var per 2013-12-31 högre än den rörliga räntan i underlig-

gande låneavtal. Detta medför att det förelåg ett marknads-

värde på –1,7 Mkr (–7,5).

Kapitalförvaltning
Kapital avser eget kapital samt lånat kapital. Koncernens mål 

för förvaltning av kapital är att trygga koncernens fortlevnad 

och handlingsfrihet och att tillse att ägarna erhåller avkast-

ning på placerade medel. Fördelningen mellan eget och lånat 

kapital skall vara sådan att en god balans erhålls mellan risk 

och avkastning. Kapitalstrukturen anpassas då detta är nöd-

vändigt för att möta förändrade ekonomiska förutsättningar 

och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla och anpassa 

kapitalstrukturen kan koncernen dela ut medel, öka det egna 

kapitalet genom utgivande av nya aktier eller kapitaltillskott 

eller sälja tillgångar för att minska skulderna alternativt öka 

skulderna för att förvärva tillgångar.

Löptidsanalys avseende kontraktsenliga inbetalningar/ 

utbetalningar

Finansiella  
tillgångar <1 mån 1–12 mån 1–5 år >5 år

Andra långfristiga 
fordingar – – 15 789 1 050
Kundfordringar 173 964 113 681 –3 280 –
Derivat – 6 232 – –
Övriga fordringar 23 164 53 995 – –
Upplupna intäkter 4 815 13 277 – –
Deposition 1 629 4 453 221 –
Likvida medel 78 475 103 997 – –

Summa 282 047 295 635 12 730 1 050

Finansiella skulder <1 mån 1–12 mån 1–5 år >5 år

Skulder till kredit-
institut 44 728 132 974 411 168 313 298
Förskott från kunder 4 473 22 940 1 136 –
Leverantörsskulder 56 487 49 295 45 72
Derivat – 10 769 – –
Övriga skulder 9 178 23 651 260 131 –

Summa 114 866 239 629 672 480 313 370
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17. Uppskjutna skatter

2013-12-31 2012-12-31

Uppskjutna skattefordringar

Avsättningar 12 003 21 268
Skattemässiga underskottsavdrag 12 607 27 595

Redovisat värde vid  
periodens slut 24 610 48 863

Uppskjutna skatteskulder

Anläggningstillgångar 169 28 421
Obeskattade reserver 5 060 5 057

Redovisat värde vid  
periodens slut 5 229 33 478

Uppskjutna skattefordringar och skulder har kvittats när det 

är legalt möjligt att reducera aktuell skatteskuld med aktuell 

skattefordran och när uppskjutna skatter ingår i samma 

beskattningsenhet. Uppskjutna skattefordringar hänförliga 

till skattemässiga underskottsavdrag har redovisats i den 

utsträckning ackumulerade skattemässiga underskott 

bedömts kunna utnyttjas mot framtida skattepliktigt över-

skott.

18. Pensioner och övriga avsättningar
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Koncernens avgiftsbestämda pensionsplaner omfattar 

anställda i samtliga koncernföretag förutom anställda i 

Alimak  Hek AB och Alimak Hek Ltd. De avgiftsbestämda 

 pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjuk-

pension och familjepension. Premierna betalas löpande under 

året av respektive koncernföretag till olika försäkringsföretag. 

Storleken på premierna baseras på lönen.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernens förmånsbestämda pensionsplan omfattar 

anställda i koncernföretaget Alimak Hek AB i Sverige och 

 koncernföretaget Alimak Hek Ltd i Storbritannien. Härutöver 

finns förmånsbestämda pensionsförmåner i mindre omfatt-

ning i Nederländerna, Italien, Frankrike och Tyskland.

Enligt dessa planer har de anställda rätt till pensionsför-

måner baserat på deras pensionsgrundande inkomst samt 

antal tjänstgöringsår. Pensionsplanerna omfattar i huvudsak 

ålderspension, sjukpension och familjepension. 

Storbritanniens pensionsplan är fonderad. Den svenska 

pensionsplanen tryggas genom avsättning i balansräkningen i 

kombination med kreditförsäkring i PRI Pensionsgaranti 

samt genom pensionsförsäkring i Alecta. I den svenska planen 

tryggas all nyintjänad pension genom premier till Alecta. 

Enligt uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR3, 

är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbets-

givare. För räkenskapsåret har bolaget inte haft tillgång till 

sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan 

som en förmånsbestämd plan, vilket innebär att den redovisas 

som en avgiftsbestämd plan, och därmed ingår i pensionskost-

nader för avgiftsbestämda pensioner.

Föregående års värden har justerats med hänsyn till nya redo-

visningsregler enligt IAS 19R.

Pensionsförpliktelser

Pensionskostnader, förmåns-
bestämda pensioner 2013-12-31

Justering fg år 
2012-12-31

Belopp som redovisas i resultaträkningen

Kostnad för pensioner intjänade 
under året 2 952 2 447
Räntekostnad, netto 1 659 1 615

Redovisat värde för perioden 4 611 4 063

Kostnad för avgiftsbestämda  
pensioner 9 795 10 607

Belopp som redovisas i övrigt totalresultat

Omvärderingar av pensions-
åtagande 8 130 6 156
Omvärderingar av förvaltnings-
tillgångar 397 483

Redovisat värde för perioden 8 528 6 639

Summa pensionskostnader 22 933 21 309

Belopp som redovisas  
i balansräkningen 2013-12-31 2012-12-31

Nuvärde av pensionsåtagande, 
fonderade planer, Storbritannien 70 032 54 555
Verkligt värde på förvaltnings-
tillgångar, Storbritannien 52 495 43 383

Nettoskuld fonderade planer, 
Storbritannien 17 537 11 172

Nuvärde av pensionsåtagande, 
ofonderade planer, Sverige 37 820 38 181
Nuvärde av pensionsåtagande, 
ofonderade planer, övriga 1 773 1 844

Redovisat värde vid  
periodens slut 57 130 51 197

Avstämning av belopp redovisat 
i balansräkningen 2013 2-31 2012-12-31

Ingående balans, nettoskuld 51 197 39 199

Effekt av ändrade redovisnings-
regler IAS 19R – 8 784
Kostnad för pensioner  
intjänade under året 2 952 2 447
Räntekostnad, netto 1 659 1 615
Omvärderingar av pensions-
åtagande 8 130 6 156
Omvärderingar av förvaltnings-
tillgångar 397 483
Pensionsutbetalningar direkt av 
arbetsgivaren –2 091 –1 753
Inbetalningar från arbetsgivaren –5 755 –5 388
Övrigt – –49
Valutakursdifferens 641 –297

Utgående balans, nettoskuld 57 130 51 197



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) F-65

Finansiella rapporter

Avstämning av nuvärdet av 
 pensionsåtagande 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans, pensions-
åtagande 94 580 82 270

Effekt av ändrade redovisnings-
regler IAS 19R – 8 784
Kostnad för pensioner intjänade 
under året 2 952 2 447
Kostnad avseende tjänstgöring 
tidigare perioder
Räntekostnad 3 513 3 644
Omvärderingar av pensioner;
– demografiska antaganden 744 –
– finansiella antaganden 4 790 7 010
– erfarenhetsbaserade justeringar 2 597 –855
Pensionsutbetalningar –2 264 –8 258
Inbetalningar från anställda 662 655
Övrigt – –49
Valutakursdifferens 2 050 –1 070

Utgående balans, pensions-
åtagande 109 623 94 579

Avstämning av förvaltnings-
tillgångar till verkligt värde 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans, förvaltnings-
tillgångar 43 382 43 071

Ränteintäkt 1 853 2 029
Avkastning utöver ränteintäkt –397 –483
Inbetalningar från arbetsgivaren 5 755 5 388
Inbetalningar från anställda 662 655
Pensionsutbetalningar från för-
valtningstillgångar –173 –6 505
Valutakursdifferens 1 411 –773

Utgående balans, förvaltnings-
tillgångar 52 493 43 382

Förvaltningstillgångarna består av investering i Aviva – 

Deferred  Allocation Funding With-Profits policy.

I nedanstående tabell visas de viktigaste antaganden som har 

använts på balansdagen.

De viktigaste aktuariella antagandena som användes var 
följande;

2013-12-31 2012-12-31

Sverige:
Diskonteringsränta % 4,0 3,6
Framtida pensionsökningar % 2,0 1,8
Livslängd PRI 2011 PRI 2011
Storbritannien:
Diskonteringsränta % 4,1 4,1
Framtida löneökningar % 4,4 3,9
Framtida pensionsökningar % 2,5 2,5

Livslängd
PCMA00, 

PCFA00
PCMA00, 

PCFA00
Framtida uppräkning % 2,0 1,0

Känslighetsanalys
En ökning av diskonteringsräntan med 0,5 %-enheter skulle 

minska pensionsåtagandet med 14 254 tkr. En minskning av 

diskonteringsräntan med 0,5 %-enheter skulle öka pensions-

åtagandet med 14 614 tkr.

Den vägda genomsnittliga löptiden, durationen, på 

 pensionsåtagandena i Storbritannien uppgår till ca 32 år.

Den vägda genomsnittliga löptiden, durationen, på 

 pensionsåtagandena i Sverige uppgår till ca 25 år.

Prognos av kommande årets kassaflöde, förmåns-
bestämda pensioner
De förväntade avgifterna till pensionsplanen för näst-

kommande år uppgår till 8 222 tkr.

19. Övriga avsättningar

2013-12-31 2012-12-31

Garantiåtagande 5 605 6 439
Kostnader för omstrukturerings-
åtgärder 3 935 –
Slutbesiktningskostnader 894 1 182
Personalkostnader 5 338 8 587
Konsultkostnader 867 672
Projektkostnader 4 105 3 697
Skattekostnader 1 492 2 063
Övriga avsättningar 394 395

Redovisat värde vid  
periodens slut 22 630 23 035

20.  Ställda säkerheter och eventual-
förpliktelser

2013-12-31 2012-12-31

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 98 555 98 555
Aktier 2 063 296 1 703 652
Anläggningstillgångar 12 547 16 635
Fordringar 63 644 58 301
Varulager 59 776 42 862
Övrigt 292 389

Summa ställda säkerheter 2 298 110 1 920 394

Ansvarsförbindelser

Garantiåtaganden, FPG/PRI 682 690
Borgensförbindelser till förmån 
för koncernföretag 8 442 100 404
Övriga ansvarsförbindelser 92 456 68 628

Summa ansvarsförbindelser 101 580 169 722

Aktierna är ställda som säkerheter för lånet ”Amended and 

restated facilities agreement” i Kamila Holding AB.
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21. Checkräkningskredit

2013-12-31 2012-12-31

Beviljade kreditlimiter 144 647 144 771
Outnyttjad del –99 919 –101 888

Utnyttjat kreditbelopp 44 728 42 883

22.  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

2013-12-31 2012-12-31

Personalkostnader 48 099 44 414
Förutbetalda intäkter 3 780 5 869
Räntekostnader och övriga  
finansiella poster 5 315 5 903
Revisionskostnader 1 459 1 418
Reservering för avgifter 1 769 1 672
Övriga poster 3 806 3 571

64 228 62 847
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Moderföretaget resultaträkning

Belopp i kSEK Not
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Administrationskostnader –2 239 –8 675

Rörelseresultat 2, 3 –2 239 –8 675

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1 9
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 –31 137 –36 644

Resultat efter finansiella poster –33 375 –45 310

Resultat före skatt –33 375 –45 310

Skatt på årets resultat 6 7 342 11 565

Årets resultat –26 033 –33 745

Årets totalresultat är detsamma som årets resultat.



Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ)F-68

Finansiella rapporter

Moderföretagets balansräkning

Belopp i kSEK Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7 2 272 801 2 272 801
Uppskjuten skattefordran 2 493 1 751
Andra långfristiga fordringar 13 732 11 908

2 289 026 2 286 460

Summa anläggningstillgångar 2 289 026 2 286 460

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 4 227 5 294

4 227 5 294

Kassa och bank 100 462

Summa omsättningstillgångar 4 327 5 756

SUMMA TILLGÅNGAR 2 293 353 2 292 216

Belopp i kSEK Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (500 000 aktier á 5 kr) 500 500

500 500

Fritt eget kapital

Balanserade medel 1 425 049 1 330 394
Årets resultat –26 033 –33 745

1 399 016 1 296 649

1 399 516 1 297 149

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 8 343 990 397 490

343 990 397 490

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 53 500 53 500
Skulder till koncernföretag 496 043 543 766
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 304 311

549 847 597 577

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 293 353 2 292 216

Moderföretagets ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i kSEK 2013-01-01 2012-01-01

Ställda säkerheter

Aktier i dotterbolag 2 272 801 2 272 801

Summa ställda säkerheter 2 272 801 2 272 801

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Rapport över förändringar i moderföretagets eget kapital

Belopp i kSEK Aktiekapital 

Balanserat  
resultat inklusive  

årets resultat Summa eget kapital

Totalt eget kapital 1 januari 2012 100 1 297 629 1 297 729
Aktieägartillskott – –
Fondemission 400 –400 –
Koncernbidrag 45 000 45 000
Skatteeffekt på koncernbidrag –11 835 –11 835

Årets resultat –33 745 –33 745

Totalt eget kapital 31 december 2012 500 1 296 649 1 297 149

Årets totalresultat är detsamma som årets resultat.

Belopp i kSEK Aktiekapital 

Balanserat  
resultat inklusive  

årets resultat Summa eget kapital

Totalt eget kapital 1 januari 2013 500 1 296 649 1 297 149
Aktieägartillskott 105 000 105 000
Koncernbidrag 30 000 30 000
Skatteeffekt på koncernbidrag –6 600 –6 600

Årets resultat –26 033 –26 033

Totalt eget kapital 31 december 2013 500 1 399 016 1 399 516

Årets totalresultat är detsamma som årets resultat.

Moderföretagets kassaflödesanalys   

Belopp i kSEK
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –33 375 –45 310
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. –454 5 292

–33 829 –40 018
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
 förändringar av rörelsekapital –33 829 –40 018

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 61 –4 960
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 86 906 48 013

Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 138 3 035

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar – 5 293

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 5 293

Finansieringsverksamheten

Amortering av låneskulder –53 500 –53 500
Erhållna koncernbidrag – 45 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –53 500 –8 500

Årets kassaflöde –362 –172
Likvida medel vid årets början 462 634
Likvida medel vid årets slut 100 462
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Noter till moderföretagets bokslut
Belopp i kSEK om inget annat anges

1. Redovisningsprinciper
Allmän information
Kamila Holding AB, org nr 556709-1581 bedriver verksamhet i 

associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm, 

Sverige. Huvudkontorets adress är Brunkebergstorg 5, 3 tr, 

111 51 Stockholm.

Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska 

personer. Moderföretaget tillämpar samma principer som 

koncernen. Om avvikelser finns kommenteras de särskilt.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren 

och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån ned-

skrivning ej erfordras. 

Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det 

innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera 

koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade 

vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärdeme-

toden. Förvärvsrelaterade kostnader för dotterföretag, som 

kostnadsförs i koncernredovisningen, ingår som del i anskaff-

ningsvärdet för andelar i dotterföretag. Det redovisade värdet 

för andelar i dotterföretag prövas årligen avseende eventuellt 

nedskrivningsbehov eller då indikation på nedskrivningsbe-

hov föreligger.

2.  Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader 

Bolaget har inga anställda, således redovisas inga kostnader 

för löner och ersättningar.

3. Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Deloitte
Revisionsuppdrag – 500

– 500

2013-01-01– 
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Ernst & Young
Revisionsuppdrag 30 –

30 –

4.  Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter

2013-01-01– 
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Ränteintäkter och liknande  
resultatposter 1 9

1 9

5. Räntekostnader och liknande resultatposter

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Räntekostnader och liknande 
resultatposter –31 137 –36 644

–31 137 –36 644

6. Skatt på årets resultat

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Aktuell skatt 6 600 11 835
Uppskjuten skatt 742 –270

7 342 11 565

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt –33 375 –45 310
Skatt enligt gällande skatesats  
för moderföretaget (22 %) 7 343 11 917
Skillnader för ändrad skattsats 
från 26,3 % till 22 % – –2 035
Förändring av redovisad uppskju-
ten skatt på underskottsavdrag –1 1 690
Icke avdragsgilla kostnader – –7

Redovisad effektiv skatt 7 342 11 565

Moderföretagets tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Belopp i kSEK
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

Betalda räntor

Erhållen ränta 1 9

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Förändring av periodisering lånekostnad –756 5 292
Övriga avsättningar 302 –

–454 5 292
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7. Andelar i koncernföretag

2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 272 801 2 272 801

2 272 801 2 272 801
Bokfört värde vid periodens slut 2 272 801 2 272 801

Spec av moderföretagets andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar Andel i %
2013-12-31  

Bokfört värde
2012-12-31  

Bokfört värde

Alimak Hek Group AB/556064-1739/Stockholm 6 378 000 100,0 2 272 801 2 272 801
Ascensor AB/556289-9160/Stockholm 10 000 100,0 – –
Alimak Hek AB/556033-7528/Skellefteå 360 000 100,0 – –
–Alimak Fastigheter HB/916594-5370/Skellefteå 50,0 –

Alimak Hek Finance AB/556139-0583/Skellefteå 30 000 100,0 – –
–Alimak Fastigheter HB/916594-5370/Skellefteå 50,0 –

Alimak Hek France SAS/348.000.480/Senlis,Frankrike 50 000 100,0 – –
Alimak Hek GmbH/ HRB 4482, Heilbronn, Tyskland 100,0 –
Alimak GmbH/HRB 2199/Andernach, Tyskland 100,0 –
Alimak Hek Ltd/930125/London, Storbritannien 249 999 100,0 – –
Alimak Hek Ltd/135-81-00265/Korea 12 500 100,0 – –
Alimak Hek Pte Ltd /199905041Z/Singapore 300 000 100,0 – –
–Alimak Hek Sdn Bhd/500452/Kuala Lumpur, Malaysia 500 000 100,0 – –

Alimak Hek Pty Ltd/ACN 005 538 947/ 10 000 100,0 – –
Victoria, Australien
Alimak Hek Slr/00678770520/Siena, Italien 485 715 100,0 – –
–Alimak Hek S.L./B-31-539513/Pamplona, Spanien 3 999 100,0 – –

Alimak Hek Vertical Access Equipment (Changshu)Co, 100,0 –
/78558003-2/ Changshu, Kina
–Changshu AlimakHek IMP.&Exp Co 
Ltd/320581000280767/Changshu, Kina 100,0 –

Alimak Hek Inc /06-1242771/ Houston, USA 5 000 100,0 – –
–Access Equipment LLC/043689828/Atlanta, USA 100,0 –

Alimak Hek BV/18012724/Middelbeers,Nederländerna 160 100,0 – –
–Alimak Hek NV/0479695484/Antwerpen, Belgien 100 100,0 – –

Intervect Brasil Ltda/01.452.037/0001-13/Sao Paulo Brasilien 1 556 234 100,0 – –
Alimak Hek India Private Limited/
U52341DL2008PTC173118/Secunderbad, Indien 99 990 100,0 – –
Alimak Hek FZE/130418/Jabel Ali-Techno Park, Dubai 1 100,0 – –

Redovisat värde vid periodens slut 2 272 801 2 272 801

8. Skulder till kreditinstitut, långfristiga

2013-12-31 2012-12-31

Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 343 990 397 490

343 990 397 490
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Anders Jonsson
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 Carl Johan Falkenberg Fredrik Brynildsen 

 Göran Gezelius Joakim Rosengren 

 Wei Chen Greger Larsson 

  Arbetstagarrepresentant 

 Tormod Gunleiksrud Kenneth Johansson

 Verkställande direktör Arbetstagarrepresentant
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Ernst & Young AB

Rickard Andersson

Auktoriserad revisor
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Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment 
och After Sales  

 
 Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner kronor. 
 Intäkterna ökade med 35 % till 462,3 (343,3) miljoner kronor, organisk tillväxt 12 %. 
 Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 42 % till 72,0 (50,7) miljoner kronor, inklusive 

jämförelsestörande poster på 4,0 (0,6) miljoner kronor. 
 Rörelsemarginalen (EBIT i %) uppgick till 15,6 (14,8) %. 
 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 4,7 (7,8) miljoner kronor, negativt påverkat av 

orealiserade valutakursförluster från interna lån upptagna i hedgingsyfte. 
 Resultat per aktie uppgick till 4,73 (7,81) kronor. 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,9 (67,5) miljoner kronor 

 

KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 

Sammanfattning 2015 
Jan-mars 

2014 
Jan-mars 

Förändring 
i % 

 
R-12 

Räkenska
psår 2014 

Orderingång, MSEK 535,8 435,9 22,9 1 889,7 1 789,7 
Intäkter, MSEK 462,3 343,3 34,7 1 861,5 1 742,5 
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 72,0 50,7 42,0 309,0 287,7 
Rörelsemarginal (EBIT), i % 15,6 % 14,8 %  16,6 % 16,5 % 
Resultat efter skatt, MSEK 4,7 7,8 -39,4 43,4 46,5 
Resultat per aktie, SEK 4,73 7,81  43,42 46,50 
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 12,9 67,5 -80,9 254,9 309,5 

 

VD kommentar  
 

Marknadsförhållandena under kvartalet förblev i det hela taget stabila. Vi hade god tillväxt inom 
affärsområderna Construction Equipment, After Sales och Rental. Det nya produkterbjudandet 
för mellanmarknadssegment fortsätter att ha en bra försäljningsvolym framför allt i tillväxts-
marknaderna.  

 
Utmaningarna kvarstår inom Affärsområdet Industrial Equipment till följd av osäkerheten inom 
olja- och gassektorn. Givet marknadssituationen, är vi särskilt nöjda att ha erhållit en stor och 
viktig order inom olja- och gas sektorn, inom applikationsområdet lågtemperaturhissar. Detta 
visar på att våra strategiska satsningar inom affärsområdet Industrial Equipment börjar ge 
utdelning. Vi intensifierar även våra marknadssatsningar utanför olje- och gas sektorn. 

 
Kassaflödet under kvartalet var lägre än motsvarande kvartal 2014, detta till följd av en 
lagerökning driven av den ökade försäljningsaktivitetenunder 2014. Vi påverkades även 
negativt av ökade kundfordringar till följd av en relativt sen fakturering under kvartalet. 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att första kvartalet 2015 visar på att Alimak Group 
utvecklas väl och att våra strategiska satsningar levererar i enlighet med förväntningarna. 

 
Tormod Gunleiksrud 
VD 
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Första kvartalet 2015 (januari-mars): 
 
 

Marknadsutveckling 
Marknadsförhållandena under kvartalet förblev i det hela stabila. 

 
Efterfrågan för Affärsområdet Construction Equipment fortsatte att öka på vissa mogna 
marknader däribland Nordamerika. Utvecklingen på den kinesiska byggmarknaden har varit 
något långsammare under första kvartalet, dels orsakat av den kinesiska nyårsledigheten och 
dels på grund av en svagare byggmarknad. Trots detta finns det möjlighet till hög tillväxt inom 
vissa segment. Marknaderna i Sydostasien, Indien och Sydamerika fortsätter att växa 
tillfredställande. 

 
Marknaden för affärsområdet Industrial Equipment har en fortsatt negativ påverkan av det lägre 
oljepriset, detta har orsakat förseningar inom vissa projekt. Ett något ökat konkurrenstryck, i 
synnerhet i Nordamerika, har noterats på grund av detta. I vissa geografier och 
marknadssegment har tvärtom det lägre oljepriset resulterat i en något ökad offertaktivitet.. 

 
För affärsområdet Rental är marknadsbilden är mer blandad. Samtidigt som den franska 
marknaden fortsatt är svag, har marknaderna i Benelux, Tyskland och Australien sett en 
ökad försäljningsaktivitet. 

 
Affärsområdet Aftersales ser fortsatt hög tillväxt även om den amerikanska marknaden visar 
något lägre aktivitet inom uppgraderingar. Marknaden i sin helhet fortsätter dock att utvecklas 
väl med goda tillväxtmöjligheter.  

 
 

Orderingång och försäljning 
Orderingången under första kvartalet 2015 uppgick till 535,8 (435,9) miljoner kronor, vilket utgör en 
ökning med 23 %. Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången med 6 %, vilket är hänförligt 
till förvärvet av Heis-Tek. Samtliga affärsområden förutom Industrial Equipment visade på tillväxt 
under kvartalet. 

 
Intäkterna under första kvartalet uppgick till 462,3 (343,3) miljoner kronor, vilket är en ökning 
på 35 %. Justerat för valutakurseffekter ökade försäljningen med 19 % varav det nyligen 
förvärvade bolaget Heis-Tek bidrog med 7 %. Samtliga verksamhetsområden förutom 
Industrial Equipment hade tillväxt. 
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Intäkter och tillväxt jan-mars 
 2015 2014 
Intäkter, MSEK 462 343 
Förändring, MSEK 119 -29 
Förändring i % 35 % -8 % 
Varav:   
Volym och pris,  i % 12 % -8% 
Valuta, i % 16 % 0 % 
Förvärv, avyttringar,  i % 7 % 0 % 

 

Resultat 
Rörelseresultatet (EBIT) under första kvartalet 2015 uppgick till 72,0 (50,7) miljoner kronor, vilket 
är en ökning med 42 %. Liksom för motsvarande kvartal 2014, kom en stor del av rörelseresultatet 
från affärsområdet After Sales dock uppvisade både affärsområdena Construction Equipment och 
Rental förbättringar. 
Affärsområdet Industrial Equipment uppvisade ett svagare resultat på grund av lägre intäkter i 
kvartalet. Justerat för valutakurseffekter och poster som påverkar jämförbarheten uppgick EBIT till 
70,7 (51,5) miljoner kronor, en ökning med 38 %. Rörelsemarginalen (EBIT %) exklusive 
valutakurseffekter och jämförelsestörande poster uppgick till 15,3 (15,0) %. 

 
Resultatet före skatt för första kvartalet 2015 minskade till 7,4 (15,7) miljoner kronor på grund av 
orealiserade valutakursförluster i finansnettot. Dessa förluster är hänförliga till koncernens interna 
lån upptagna i hedgingsyfte (för vilka bolaget inte har tillämpat hedgeredovisning). Under 2015 
kommer lånestrukturen att ändras och de orealiserade valutakurseffekterna kommer att minska 
betydligt. 
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Skatt 
Skattekostnader för första kvartalet 2015 uppgick till -2,7 (-7,9) miljoner kronor. Resultatet före 
skatt uppgick till 7,4 (15,7) miljoner kronor. Skattekostnaderna på -19,7 (17,1) miljoner kronor 
balanserades av en positiv uppskjuten skatt på 17,0 (9,2) miljoner kronor. 

 
Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet 2015 uppgick till 12,9 miljoner 
kronor jämfört med 67,5 miljoner kronor motsvarande kvartal förra året. Detta beror 
huvudsakligen på en ökning av lagret drivet av att försäljning under 2014. Kassaflödet 
påverkades även negativt av ökade kundfordringar till följd av relativt sen fakturering under 
kvartalet. Kassaflödet från investeringar uppgick till -9,8 (-7,5) miljoner kronor. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten var -24,1 (-32,2) kronor, vilket gör att det totala kassaflödet för första 
kvartalet uppgår till -21,0 (27,8) miljoner kronor. Koncernens likvida medel uppgick i slutet av 
kvartalet till 376,5 (214,4) miljoner kronor. 

 
Investeringar 
Investeringar under första kvartalet 2015 uppgick till 9,8 (7,5) miljoner kronor varav utrustning för 
uthyrning inom affärsområdet Rental till 2,9 (2,7) miljoner kronor. 

 
Finansiell ställning 
Nettoskulden uppgick till 576,9 (625,2) miljoner kronor per den 31 mars 2015. Soliditeten 
uppgick till 27,1 (24,8) % och nettoskuld/soliditet var 0,6 (0,9). 

 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser uppgick till 2 451,2 (2 298,1) och 212,7 (101,6) miljoner 
kronor. 
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Anställda 
De genomsnittliga antalet heltidsanställda under första kvartalet 2015 var 1 072 (906) och 
återspeglar både koncernens satsning på ökade resurser för att genomföra sina strategiska 
satsningar samt anställda som tillkommit vid förvärvet av Heis-Tek. 

 
Rapportering per affärsområden 

  
Construction Equipment  

 Orderingången under första kvartalet 2015 ökade med 98 % till 161 (81) miljoner 
kronor till följd av starkare utveckling i alla regioner. Bra tillväxt på mogna marknader 
och ett fortsatt starkt intresse för produkterna på mellanmarknaderna. Organisk 
tillväxt på 64 %. 

 Intäkterna ökade under första kvartalet med 161 % till 127 (49) miljoner kronor till följd 
av leveranser av ordrar som togs under 2014. Tillväxten drevs av produktutbudet för 
mellanmarknaden samt återhämtningen på vissa mogna marknader som Australien 
och USA: Organisk tillväxt var 122 %. 

 Rörelseresultatet (EBIT) under första kvartalet vände till ett positivt resultat och uppgick 
till 9 (-11) miljoner kronor. Denna förbättring berodde på ökade volymer. 

 
Industrial Equipment  

 Orderingången under första kvartalet 2015 minskade med 42 % till 87 (148) miljoner 
kronor vilket främst berodde på en fortsatt nedgång inom olja och gas. Organisk tillväxt 
låg på -49 %. 

 Intäkterna under första kvartalet minskade med -11 % till 99 (112) miljoner kronor Den 
begränsade intäktsminskningen jämfört med order ingången beror på orderstocken. 
Organisk tillväxt låg på -27 %. 

 Rörelseresultatet (EBIT) under första kvartalet minskade med 70 % till 5 (17) miljoner 
kronor. Minskningen beror främst på lägre försäljningsvolymer men även högre 
försäljningskostnader från ytterligare säljpersonal och teknisk personal som aktivt 
arbetar med affärsmöjligheter utanför olje- och gasindustrin. 

 
Rental 

 Orderingången under första kvartalet 2015 ökade med 6 % till 80 (75) miljoner kronor 
tack vare stark efterfrågan på marknaderna i Benelux, Tyskland och Australien. 
Organisk tillväxt låg på -6 %. Försäljningen av begagnad utrustning minskade och i 
Australien var orderingången lägre jämfört med det starka kvartalet förra året. 

 Intäkterna under första kvartalet ökade med 22 % till 71 (58) miljoner kronor tack vare 
bättre marknadsaktivitet och bra orderstock. Organisk tillväxt låg på 10 %. 

 Rörelseresultatet (EBIT) ökade under första kvartalet till 3 (1) miljoner kronor i takt med 
att volymerna ökade. 

 
After Sales  

 Orderingången för första kvartalet ökade med 59 % till 209 (131) miljoner kronor. 
Organisk tillväxt låg på 19 %. 

 Intäkterna under första kvartalet ökade med 32 % till 165 (125) miljoner kronor. 
Organisk tillväxt låg på 5 %.  
Under kvartalet såg vi en god tillväxt på våra kärnmarknader. 

 Rörelseresultatet (EBIT) under första kvartalet ökade med 25 % till 55 (44) miljoner 
kronor. 
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 2015  2014  
MSEK % MSEK % 

161 30,0 % 81 18,6 % 
87 16,2 % 148 34,0 % 
80 14,9 % 75 17,3 % 
209 38,9 % 131 30,1 % 

Totalt 536 100,0 % 436 100,0 % 
 

 2015  2014  
MSEK % MSEK % 

127 27,4 % 49 14,1 % 
99 21,5 % 112 32,5 % 
71 15,4 % 58 16,9 % 
165 35,7 % 125 36,4 % 

Totalt 462 100,0 % 343 100,0 % 
 

 2015  2014  
MSEK EBIT i % MSEK EBIT i % 

9 7,5% -11 -22,8 % 
5 5,2 % 17 15,6 % 
3 3,8 % 1 0,9% 

55 33,1 % 44 35,0 % 
Totalt 72 15,6 % 51 14,8 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orderingång                                    Kvartal 1   

 
 

Construction Equipment  
Industrial Equipment  
Rental  
After Sales 

 
 

Intäkter                                             Kvartal 1  
 
 

Construction Equipment  
Industrial Equipment  
Rental  
After Sales 

 
 

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat (EBIT i %)               Kvartal 1 

 
 

Construction Equipment  
Industrial Equipment  
Rental  
After Sales 

Intäkter  Kvartal 1 2015 

Construction Equipment Industrial Equipment 
Rental After Sales 

EBIT Kvartal 1 2015 

Construction Equipment Industrial Equipment 
Rental After Sales 
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Strategi och finansiella mål 
Styrelsen har antagit följande strategisk finansiella mål för koncernen: 

 
Intäktstillväxt: Årlig tillväxt på 10 % på medellång sikt 

Lönsamhet: EBIT-marginal 17% på medellång sikt 

Skuldsättning: Nettoskuld/EBITDA ska ligga runt 2x, men kan påverkas p.g.a  
strategiska initiativ. 

Utdelningspolicy: Utdelningen ska ligga runt 50 % av nettovinsten, dock beroende på 
bolagets finansiella ställning och strategiska överväganden 

 
Moderbolaget 
Resultat före skatt för första kvartalet 2015 uppgick till -22,2 (-20,1) miljoner kronor. 

 
Händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets balansdag. 

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i Alimak Groups årsredovisning för 2014. 
Inga händelser av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av årsredovisningen 2014. 
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Kommande finansiell information 
Delårsrapport för januari-juni 2015 17 augusti 2015 
Delårsrapport för januari-september 2015 28 oktober 2015 
Bokslutskommuniké för 2015 1 februari 2016 

 
 
 

Stockholm den 29 april 2015 
Alimak Group AB org.nr. 556714-1857 

 
Anders Thelin, styrelseordförande  

Anders Jonsson 
Eva Lindqvist 

Carl Johan Falkenberg 
Göran Gezelius  

Kenneth Johansson  
Joakim Rosengren  

Greger Larsson 
 
 
 
 
 

Denna delårsrapport har granskats av bolagets revisorer. 
 
 

För mer information kan du kontakta 
 

Tormod Gunleiksrud 
Koncernchef och VD, telefon: 08-402 14 42 

 

 
Stefan Rinaldo 
CFO, telefon: 08-402 14 47 

 
John Womack 
Chef för Investor Relations, telefon: 070-678 24 99 
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER 
 Rapport över totalresultat i sammandrag 
Belopp i MSEK 

 
     Q1                                   

 
         Q1 

 
Jan-dec 

 2015 2014 2014 
Intäkter 462,3 343,3 1 742,5 
Kostnad för sålda varor -274,6 -196,8 -1 000,7 
Bruttoresultat 187,7 146,5 741,8 

 
Försäljningskostnader 

 
-60,9 

 
-51,3 

 
-235,1 

Administrationskostnader -45,6 -35,3 -184,3 
Kostnader för FoU -9,2 -9,2 -34,7 
Totala rörelsekostnader -115,7 -95,8 -454,2 

 
Rörelseresultat (EBIT) 

 
72,0 

 
50,7 

 
287,7 

 
Finansiella intäkter 

 
8,4 

 
7,1 

 
28,7 

Finansiella kostnader -73,0 -42,1 -224,6 
Finansiella poster - netto -64,6 -35,0 -195,9 

 
Resultat före skatt (EBT) 

 
7,4 

 
15,7 

 
91,7 

 
Skatt på periodens resultat 

 
-2,7 

 
-7,9 

 
-45,2 

Periodens resultat 
hänförliga till moderbolagets aktieägare 

4,7 7,8 46,5 

 
Övrigt totalresultat för perioden:    

Poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet 
Valutakursdifferenser 

 
50,8 

 
4,5 

 
164,4 

Kassaflödessäkringar -5,5 0,0 -23,1 
Säkring av nettoinvestering 0,0 0,0 4,6 
Uppskjuten skatt hänförlig till nettoinvesteringar 0,0 0,0 -1,0 
Summa 45,3 4,5 144,9 

 
Poster som inte omklassificeras till nettoresultatet 
Omvärdering av pensionsplan 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

-0,9 
Uppskjuten skatt hänförlig till omvärdering av pensionsplan 0,0 0,0 0,2 
Summa 0,0 0,0 -0,7 

 
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 

 
45,3 

 
4,5 

 
144,2 

 
Totalt resultat för perioden 

 
50,0 

 
12,3 

 
190,7 

hänförliga till moderbolagets aktieägare 50,0 12,3 190,7 
 
Resultat per aktie, SEK 
Före och efter utspädning 

 
 

4,73 

 
 

7,81 

 
 

46,50 
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER 
 Rapport över finansiell ställning i sammandrag  
Belopp i MSEK 

 

TILLGÅNGAR 
 

31 mars 2015 
 

31 mars 2014 
 

31 dec 2014 
Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 

 
1 715,8 

 
1 552,7 

 
1 702,4 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 1,2 1,6 1,3 
Totala immateriella anläggningstillgångar 1 717,0 1 554,4 1 703,7 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

 
 

43,2 

 
 

45,1 

 
 

44,0 
Maskiner 65,8 46,9 61,3 
Inventarier, verktyg och installationer 31,0 20,4 30,0 
Hyrda inventarier 138,7 144,4 141,3 
Totala materiella anläggningstillgångar 278,8 256,8 276,6 

 

Övriga anläggningstillgångar 
Uppskjutna skattetillgångar 

 
 

115,9 

 
 

100,0 

 
 

96,0 
Övriga anläggningstillgångar 9,4 2,7 8,1 
Totala övriga anläggningstillgångar 125,3 102,7 104,2 

 

Totala anläggningstillgångar 
 

2 121,0 
 

1 913,9 
 

2 084,4 
 

Omsättningstillgångar 
Varulager 

 
 

380,3 

 
 

286,3 

 
 

313,0 
Kundfordringar 344,5 215,6 337,8 
Skattefordringar 7,1 1,6 7,7 
Övriga fordringar 87,8 90,3 85,7 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  55,7 45,3 40,6 
Likvida medel 376,5 214,4 384,7 
Totala omsättningstillgångar 1 251,8 853,6 1 169,6 

TOTALA TILLGÅNGAR 3 372,9 2 767,5 3 254,0 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

 

Aktiekapital 
 

914,2 
 

685,8 
 

864,2 
 

Långsiktiga skulder 
Räntebärande skulder 

 
 

705,5 

 
 

714,4 

 
 

692,2 
Skulder till moderbolag 941,0 855,4 918,8 
Pensionsskulder 65,8 57,8 64,5 
Avsättningar 44,7 22,7 47,0 
Uppskjuten skatteskuld 43,7 5,2 37,8 
Övriga långsiktiga skulder 0,6 11,2 0,5 
Totala långfristiga skulder 1 801,0 1 666,7 1 760,8 

 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder, räntebärande 

 
 

248,0 

 
 

125,3 

 
 

248,5 
Leverantörsskulder 202,0 131,1 192,9 
Skatteskulder 12,7 23,0 6,1 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 88,1 82,1 90,3 
Övriga kortfristiga skulder 106,8 53,5 91,2 
Totala kortfristiga skulder 657,7 415,0 628,9 

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 372,9 2 767,5 3 254,0 
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Rapport över förändringar av eget kapital i sammandrag 
Belopp i MSEK  

Hänförliga till moderbolagets aktieägare 
 

 Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 
kapital 

Justeringar för 
utländska valuta 

Kassaflödes
säkringar 

Balanserade 
vinstmedel 

Totalt 
eget 

kapital 

Ingående balans, 2014-01-01 0,1 1 215,2 -122,2 0,0 -419,6 673,5 
Periodens resultat     7,8 7,8 
Justeringar för utländska valuta   4,5   4,5 
Totalt resultat 0,0 0,0 4,5 0,0 7,8 12,3 
Utgående balans, 2014-03-31 0,1 1 215,2 -117,7 0,0 -411,8 685,8 
       
Ingående balans, 2015-01-01 0,1 1 215,2 45,8 -23,1 -373,8 864,2 
Periodens resultat     4,7 4,7 
Förändringar av verkligt värde    -10,2  -10,2 
Överfört till resultaträkning    3,2  3,2 
Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar    1,5  1,5 
Justeringar för utländska valuta   50,8   50,8 
Totalt resultat 0,0 0,0 50,8 -5,5 4,7 50,0 
Utgående balans, 2015-03-31 0,1 1 215,2 96,6 -28,6 -369,1 914,2 
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Kassaflödesanalys  
Belopp i MSEK 2015-

01-01-
2015-
03-31 

2015-
01-
01-
2015-
03-31 

Jan-dec 
 2015 2014 2014 
Den löpande verksamheten:    
Resultat före skatt 7,4 15,7 91,7 
Återföring av avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 13,0 11,8 48,6 
Betald skatt -10,9 -9,7 -32,3 
Justeringar för övriga poster som inte påverkar kassaflödet 60,4 34,0 189,0 
Kassaflöde i den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 70,0 51,8 297,0 

 
Förändringar i rörelsekapital: 
Lager (ökning -/minskning +) 

 
 

-48,0 

 
 

-29,7 

 
 

-25,1 
Fordringar från den löpande verksamheten (ökning -/minskning +) -26,9 27,6 -39,8 
Skulder från den löpande verksamheten (ökning -/minskning +) 17,7 17,9 77,4 
Total förändring i rörelsekapital: -57,1 15,7 12,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,9 67,5 309,5 
 
Investeringsverksamhet: 
Förvärv av koncernföretag 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

-58,6 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -0,1 0,0 -0,8 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -9,9 -7,7 -66,0 
Förändringar i finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 -3,3 
Försäljning/avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,2 7,5 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9,8 -7,5 -121,2 
 
Finansieringsverksamhet: 
Intäkter från lån 

 

 
 

0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

94,1 
Återbetalning av lån -24,1 -32,2 -112,3 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24,1 -32,2 -18,2 
Kassaflöde för perioden -21,0 27,8 170,2 
Likvida medel vid periodens början 384,7 189,9 189,9 
Valutakursvinster/-förluster 12,9 -3,3 24,6 
Likvida medel vid periodens slut 376,5 214,4 384,7 
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Första kvartalet 2015 
 

KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER 
Nyckeltal KVARTAL 

2015 2014 
Första 

kvartalet 
Fjärde 

kvartalet 
Tredje 

kvartalet 
Andra 

kvartalet 
Första 

kvartalet 
Orderingång, MSEK 535,8 446,8 417,6 489,4 435,9 
Intäkter, MSEK 462,3 518,0 427,1 454,1 343,3 
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 72,0 85,4 67,5 84,0 50,7 
Rörelsemarginal (EBIT), i % 15,6% 16,5% 15,8% 18,5% 14,8% 
Periodens resultat, MSEK 4,7 14,5 4,7 19,5 7,8 
Totalt resultat, MSEK 50,0 124,7 22,4 31,3 12,3 
Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning, i tusental 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Antal aktier före/efter utspädning, i tusental 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 4,73 14,47 4,68 19,54 7,81 
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 12,9 132,7 138,7 -29,4 67,5 
Totalt kassaflöde, MSEK -21,0 77,5 133,6 -68,7 27,8 
Total kassaflöde per aktie, SEK -21,00 77,46 133,62 -68,67 27,76 
Likvida medel i periodens slut, MSEK 376,5 384,7 227,2 153,1 214,4 
Totala tillgångar, MSEK 3 372,9 3 254,0 3 036,7 2 929,6 2 767,5 
Eget kapital, MSEK 914,2 864,2 739,4 717,1 685,8 
Eget kapital per aktie före/efter utspädning, SEK 914,21 864,20 739,37 717,08 685,77 
Soliditet, % 27,1% 26,6% 24,3% 24,5% 24,8% 
Nettoskuld, MSEK 576,9 556,0 661,8 777,4 625,2 
Nettoskuld/EBITDA-kvot 1,6 1,7 2,0 2,4 2,1 
Nettoskuld/eget kapital-kvot 0,6 0,6 0,9 1,1 0,9 
Avkastning på eget kapital i % 5,4 % 6,0 % 7,9 % 8,3 % 9,5 % 
Sysselsatt kapital 2 432,1 2 339,0 2 298,3 2 370,5 2 166,4 
Avkastning på sysselsatt kapital, i % 13,4 % 12,6 % 12,5 % 11,8 % 11,5 % 
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill, i % 46,5 % 44,5 % 41,5 % 38,5 % 40,3 % 
Räntetäckningsgrad 1,1 1,4 1,2 1,7 1,4 
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Moderbolaget 

 

 

Resultaträkning     
Belopp i MSEK 

Första  
kvartalet 

Första 
kvartalet 

 
Jan-dec 

 2015 2014 2014 
Nettoomsättning - - - 

 
Administrationskostnader 

 
0,0 

 
- 

 
0,0 

Rörelseresultat 0,0 0,0 0,0 
 
Finansiella intäkter 

 
- 

 
- 

 
- 

Finansiella kostnader -22,2 -20,1 -83,5 
Resultat efter finansiella poster -22,2 -20,1 -83,5 

 
Koncernbidrag 

 
- 

 
- 

 
160,0 

Resultat före skatt (EBT) -22,2 -20,1 76,5 
 
Skatt på periodens resultat 

 
4,9 

 
4,4 

 
-16,8 

Periodens resultat -17,3 -15,7 59,6 
 
Övrigt totalresultat för perioden: 
Poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet 

   

Poster som inte omklassificeras till nettoresultatet    
 
Totalt resultat för perioden 

 
-17,3 

 
-15,7 

 
59,6 
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Moderbolaget  
Balansräkning 
Belopp i MSEK 

 

TILLGÅNGAR 31 mars 2015 31 mars 2014 31 dec 2014 
Finansiella tillgångar 
Andelar i koncernföretag 

 
1 738,4 

 
1 608,4 

 
1 738,4 

Uppskjuten skatt 54,1 70,5 49,2 
Totala anläggningstillgångar 1 792,5 1 678,9 1 787,7 

 
Omsättningstillgångar 
Fordran från koncernföretag 

 
 

290,1 

 
 

260,1 

 
 

290,1 
Kassa och bank 1,1 1,2 1,1 
Totala omsättningstillgångar 291,3 261,3 291,3 

TOTALA TILLGÅNGAR 2 083,8 1 940,2 2 078,9 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

Eget kapital  
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

 
 

0,1 

 
 

0,1 

 
 

0,1 
Bundet eget kapital 200,0 200,0 200,0 

 200,1 200,1 200,1 
Fritt eget kapital 
Balanserade vinstmedel 

 
960,0 

 
900,4 

 
900,4 

Periodens resultat -17,3 -15,7 59,6 
 942,7 884,7 960,0 
 

Totalt eget kapital 
 

1 142,8 
 

1 084,8 
 

1 160,1 
 

Långfristiga räntebärande skulder 
Skulder till moderbolag 

 
 

941,0 

 
 

855,4 

 
 

918,8 
Totala kortfristiga skulder 941,0 855,4 918,8 

 
Kortfristiga skulder 
Övriga kortfristiga skulder 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 
Totala kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 083,8 1 940,2 2 078,9 
 
Noter 

   

 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IFRS och IAS 34, Delårsrapportering, har tillämpats. 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats som i den senaste årsredovisningen med 
undantag för nya och reviderade standarder och tolkningar som trädde ikraft den 1 januari 2015. 

 
Kvartalsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 

 
Not 2 Transaktioner med närstående 
Väsentliga transaktioner med närstående beskrivs i not 25 i koncernredovisningen i bolagets 
årsredovisning för 2014. Inga väsentliga förändringar har ägt rum vad gäller relationer eller transaktioner 
med närstående parter jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2014. 
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* inklusive personalkostnader 2015-03-31 och 2014-03-31 
 
Finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde 

 

2014-01-01 - 2014-03-31 
Finansiella tillgångar 
Valutaderivat 

Nivå 2 
0,0 

Totalt 0,0 

2014-01-01 - 2014-12-31  
Finansiella skulder 
Valutaderivat 

 
29,6 

Totalt 29,6 

2015-01-01 - 2015-03-31  
Finansiella skulder 
Valutaderivat 

 
49,9 

Totalt 49,9 

 

 
Not 3 Finansiella instrument 

 
Belopp i MSEK 

 

 Totalt redovisat värde Verkligt värde 
Finansiella tillgångar 31 mars 2015 31 mars 2014    31 dec 2014 31 mars 2015 31 mars 2014     31 dec 2014 
Derivat - 0,0 - - 0,0 - 
Långfristiga fordringar 9,4 2,7 8,1 9,4 2,7 8,1 
Kundfordringar 344,5 215,6 337,8 344,5 215,6 337,8 
Övriga finansiella fordringar 143,5 135,6 126,4 143,5 135,6 126,4 
Likvida medel 376,5 214,4 384,7 376,5 214,4 384,7 
Summa 873,9 568,3 857,0 873,9 568,3 857,0 
Finansiella skulder  

49,9 
 

- 
 

29,6 
 

49,9 
 

- 
 

29,6 Derivat 
Långfristiga räntebärande skulder 706,1 725,6 692,7 714,5 738,3 702,2 
Kortsiktigt räntebärande skulder 248,0 112,5 227,8 252,2 116,7 232,0 
Kontokredit - 12,8 20,8 - 12,8 20,8 
Leverantörsskulder 202,0 131,1 192,9 202,0 131,1 192,9 
Övriga finansiella skulder* 145,1 135,6 151,9 145,1 135,6    151,9 
Summa 1 351,1 1 117,6 1 315,5 1 363,7 1 134,5 1329,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivå 1 - offererade priser på aktiva marknader för identiska finansiella instrument 
Nivå 2 - indata annat än offererade priser som ingår i nivå 1 som går att observera för finansiella instrument, antingen direkt (dvs. som priser) eller indirekt  
(dvs. de härstammar från priser) 
Nivå 3 - indata för finansiella instrument som inte baseras på observerbara marknadsdata (icke-observerbara indata) 

 
Valutaderivat värderas till verkligt värde genom att dra av skillnaden mellan den kontrakterade terminskursen och kursen som kan tillskrivas på 
balansdagen för återstående löptid för kontraktet.. 

 
 
 

Definitioner  
 

Rörelseresultat (EBIT) består av resultat före finansiella 

poster och skatt. 

 

Nettoskuld Räntebärande skulder netto (exklusive 

aktieägarlån) och tillgångar samt likvida medel. 
 

Rörelsemarginal (EBIT i %) har beräknats som EBIT ovan i 

procent av intäkter under perioden. 

 

Nettoskuld/EBITDA-kvot Nettoskuld i relation till 

rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA). 
 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning Viktat 

genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. 

 

Nettoskuld/eget kapital-kvot Nettoskuld i relation till 

aktiekapitalet. 
 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Viktat 

genomsnittligt antal utestående aktier under perioden samt 

potentiella ytterligare aktier. 

 

Avkastning på eget kapital Vinst efter skatt för perioden, 

värde av rullande 12 månader, i procent av genomsnittligt 

aktiekapital exklusive aktier utan bestämmande inflytande. 
 

Resultat per aktie före/efter utspädning Resultat efter skatt 

i relation till genomsnittligt antal aktier före och efter 

utspädning. 

 

Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat (EBIT), 

värde av rullande 12 månader, i procent av genomsnittligt 

sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital innebär nettoskuld plus 

aktiekapital plus aktieägarlån. 
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Eget kapital per aktie före/efter utspädning Aktiekapital i 

relation till utestående aktier före utspädning i slutet av 

perioden. 

 

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus 

finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. 

Soliditet Aktiekapital i procent av totala tillgångar.  

 
 
 

Kort om Alimak Group 
Alimak Group är en ledande industrikoncern som designar, utvecklar, tillverkar, distribuerar och 
utför underhåll på vertikala transportlösningar. Koncernen har varit banbrytande och en 
industriledare inom hissar, bygghissar och arbetsplattformar baserat på kuggstångsteknik i över 
65 år. Koncernen verkar i premium- och mellanmarknadssegmenten på mogna och 
tillväxtmarknader. Affärsmodellen har som mål att erbjuda både specifika som helhetslösningar 
för att möta kunders olika behov av vertikala transporter, inom många branscher och platser i 
världen. Koncernens kärnprodukter bygger på Alimak och Heks varumärken för 
kuggstångshissar, bygghissar och arbetsplattformar samt det nyligen tillkomna varumärket Heis 
Tek’s linhissutbud. Koncernen är väletablerad på marknaden och produkterna är kända för att 
vara mycket säkra, hålla hög kvalitet och vara beständiga.  
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Informationen nedan införlivas genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. De delar i nedan angivna dokument som inte införlivas 

genom hänvisning är inte del av Prospektet.

Dokument införlivade genom hänvisning

Information Dokument och sidor
Kamila Holding AB:s koncernredovisning med tillhörande 

noter och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012.

Kamila Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2012, 

sidorna 5 (koncernens resultaträkning), 6 (koncernens balans-

räkning, 7 (koncernens förändringar i eget kapital), 8 (koncer-

nens kassaflödesanalys), 9–33 (noter till koncernredovis-

ningen) och 34 (revisionsberättelsen).

Apolus Holding AB:s intäkter för räkenskapsåret 2011. Apolus Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2011, 

sidorna 17 (not 1 till  koncernredovisningen) och 33 (revisions-

berättelsen).

Apolus Holding AB:s intäkter för räkenskapsåret 2010. Apolus Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret, 2010, 

sidorna 17 (not 1 till koncern redovisningen) och 34 (revisions-

berättelsen).

Apolus Holding AB:s intäkter för räkenskapsåret 2009. Apolus Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret, 2009, 

sidorna 17 (not 1 till  koncernredovisningen) och 33 (revisions-

berättelsen).

Apolus Holding AB:s intäkter för räkenskapsåret 2008. Apolus Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret, 2008, 

sidorna 16 (not 1 till  koncernredovisningen) och 31 (revisions-

berättelsen).

Den ovannämnda årsredovisningen för Kamila Holding AB 

 avseende räkenskapsåret 2012 har reviderats av Deloitte AB 

genom auktoriserade revisorn Henrik Nilsson som huvudan-

svarig revisor. Den tillhörande revisionsberättelsen innehåller 

inga anmärkningar. De ovannämnda årsredovisningarna för 

Apolus  Holding AB avseende räkenskapsåren 2008, 2009, 

2010, och 2011 har reviderats av Deloitte AB med den auktorise-

rade revisorn Björn Sundkvist som huvudansvarig revisor för 

räkenskapsåren 2008 och 2009 och med Henrik Nilsson som 

huvudansvarig revisor för räkenskapsåren 2010 och 2011. 

 Revisorsberättelsen för räkenskapsåret 2008 innehåller en 

upplysning av särskild betydelse angående Apolus Holding 

AB:s efterlevnad av specifika finansiella villkor, s.k. financial 

covenants, vilka ska läsas  tillsammans med Apolus Holding 

AB:s årsredovisning för samma period. Revisorsberättelserna 

för räkenskapsåren 2009, 2010 och 2011 innehåller inga obser-

vationer. Dokument som införlivas genom hänvisning finns 

under  Prospektets  giltighetstid tillgängliga på Bolagets hem-

sida, www.alimakgroup.com.
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Följande termer som använts i Prospektet har den innebörd som anges i tabellen nedan (såvida inte annat 
 framgår av sammanhanget i vilket det förekommer).

Definitioner relaterade till Erbjudandet 

”Aktiebolagslagen” Aktiebolagslag (2005:551).

”Alimak”, ”Alimak Group”, ”Alimak Group 
AB” eller ”Bolaget” 

Alimak Group AB (publ), organisationsnummer 556714-1857.

”Ankarinvesterarna” Peder Pråhl, Lannebo Fonder AB och Swedbank Robur Fonder AB

”AUD” Australiska dollarn, den officiella valutan i Australien.

”Bolagsordning” Bolagets bolagsordning.

”BNP” Bruttonationalprodukt.

”Cardo Partners bedömning, 2015” Marknadsrapport upprättad av den oberoende managementkonsultfirman  
Cardo Partners AS 2015.

”Carnegie” Carnegie Investment Bank AB (publ).

”CERCLA” Federal Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act från 
1980, i dess ändrade lydelse.

”Citi” Citigroup Global Markets Limited.

”CNY” Kinesiska yenen, den officiella valutan i Folkrepubliken Kina

”EBIT” Rörelseresultat.

”EBITDA” Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.

”ECHA” Europeiska kemikaliemyndigheten.

”EFTA” Europeiska frihandelssammanslutningen.

”EIU” Economist Intelligence Unit.

”EPC” Teknik, inköp och bygg.

”Erbjudandepriset” Det slutliga erbjudandepriset för aktierna i Erbjudandet som kommer att fastställas genom 
ett anbudsförfarande.

”Erbjudandet” Erbjudandet av aktier som beskrivs i Prospektet.

”EU” Europeiska unionen.

”EUR” eller ”€” Avser euro, den gemensamma valutan för medlemsstaterna i EU.

”Euroclear Sweden” Euroclear Sweden AB, den svenska centrala värdepappersförvararen och clearing-
organisationen.

”FCPA” USA:s Foreign Corrupt Practices Act, i dess ändrade lydelse.

”Finansinspektionen” Svensk statlig myndighet som övervakar finansmarknadens företag.

”GBP” Den officiella valutan i Storbritannien. 

”genomsnittlig tillväxt”, eller ”CAGR” Den sammansatta årliga tillväxtgraden beräknad under en viss given period (compound 
annual growth rate (CAGR)).

”Heis-Tek” Heis-Tek Onarheim och Heis-Tek Bergen.

”Heis-Tek Bergen” Heis-Tek Bergen AS.

”Heis-Tek Onarheim” Heis-Tek AS.

”HSE” Hälsa, säkerhet och miljö.

”Huvudägarna” Triton, eller dess indirekta dotterbolag Apolus Holding AB (publ), den största aktieägaren i 
Alimak Group AB, beroende på sammanhanget.

”IAS” International Accounting Standards – De internationella redovisningsstandarderna.

Definitioner och ordlista
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Definitioner och ordlista

”IAS 19” International Accounting Standards 19 – Redovisning av pensioner.

”IAS 34” International Accounting Standards 34 – Delårsrapportering.

”IFRS” International Financial Reporting Standards såsom de antagits av Europeiska unionen.

”Inlåsningsperioden” Inlåsningsperioden beskriven under avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden –  
Lock-up avtal”.

”ISO” Internationella Standardiseringsorganisationen.

”Joint Bookrunner”  
eller ”Joint Bookrunners”

Citigroup Global Markets Limited, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Carnegie 
 Investment Bank AB (publ).

”Joint Global Coordinators” Citigroup Global Markets Limited och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

”Koden” Svensk kod för bolagsstyrning.

”Koncernen” Bolaget och dess dotterbolag.

”Koncernledningen” eller ”Ledningen” Koncernens ledning.

“kronor”  Svenska kronor, den officiella valutan i Konungariket Sverige.

”LHF ” Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument).

”Managers” Citigroup Global Markets Limited, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Carnegie 
 Investment Bank AB (publ).

”Nasdaq Stockholm” Den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm, eller dess driftsbolag NASDAQ OMX 
 Stockholm AB, såsom framgår av sammanhanget.

”Placeringsavtalet” Avtal mellan Huvudägarna, Bolaget, vissa aktieägande anställda och Managers avseende 
att ingå ett avtal om placering av aktier i Alimak Group AB (publ) som förväntas ingås den 
16 juni 2015.

”Prospektdirektivet” Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG.

”REACH” Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1907/2006/EG om registrering, 
 utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

”Reviderade Koncernredovisningarna” Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåret 2014 och 2013.

”SEB” Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

”Seniora Lånefaciliteten” En revolverande lånefacilitet om 1 250 miljoner kronor,  avseende flera valuator, mellan 
bland andra Bolaget som låntagare och Svenska Handelsbanken AB (publ) som långivare, 
vilken avses att ingås i samband med Erbjudandet.

“Stabiliseringsmanagern” SEB.

”Takeover-lagen” Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

”Tidigare Seniora Lånefaciliteten” Tidigare seniora lånefaciliteten med Svenska Handelsbanken AB (publ).

”Triton” Triton Fund II L.P., Triton Fund II No.2 L.P., TWO Triton Fund (Executives) L.P. TWO Triton 
Fund F&F No.2 L.P. och TK II Co-Invest S.a.r.l, genom deras general partner Triton Managers 
II Limited och TWO Triton Fund F&F L.P., genom dess general partner TFF Limited.

”U.S. Securities Act” US Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse

”USD” eller ”U.S. Dollar” den officiella valutan i USA.

”Övertilldelningsoptionen” Option som ska ställas ut av Huvudägarna till Stabilizing Manager, enligt vilken Stabilizing 
Manager, å Managers vägnar, får option på att förvärva ett ytterligare antal aktier, mot-
svarande upptill cirka 15 % av det sammanlagda antal aktier som säljs i Erbjudandet. 
 Optionen kan utnyttjas, helt eller delvis, inom en period om 30 dagar som startar vid den 
tidpunkt då handel i  Bolagets aktier inleds på Nasdaq Stockholm, vilket förväntas ske på 
eller omkring den 17 juni 2015, för att täcka eventuell övertilldelning som gjorts i samband 
med Erbjudandet. 
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BOLAGET
Alimak Group AB
Brunkebergstorg 5

SE-111 51 Stockholm,
Sverige

JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS

Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre

33 Canada Square, Canary Wharf
London E14 5LB
Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8
SE-106 40 Stockholm

Sverige

JOINT BOOKRUNNER

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Regeringsgatan 56

SE-103 38 Stockholm
Sverige

LEGALA RÅDGIVARE
Till Bolaget

Vad avser amerikansk och engelsk rätt
Linklaters LLP
One Silk Street

London EC2Y 8HQ
Storbritannien

Vad avser svensk rätt
Linklaters Advokatbyrå AB

Regeringsgatan 67
Box 7833

SE-103 98 Stockholm
Sverige

Till Managers
Vad avser amerikansk,engelsk och  

svensk rätt
White & Case LLP

5 Old Broad Street
London EC2N 1DW

Storbritannien

Eteläranta 14
FI-00130 Helsinki
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SE-114 85 Stockholm
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