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Q1 2012: Stabil inledning på året 

§ Stabil utveckling i innehaven 
- 12 av 19 innehav operativt bättre än föregående år 

- Två utmaningar 

§ Avtal tecknat om försäljning av Anticimex 
- IRR 24%, exitvinst ca 940 Mkr 

§ Fungerande finansieringsmarknad 
§ Tillfredsställande transaktionsflöde  
§ Förutsättningar finns för förbättrat resultat 2012 
§ Osäker makrosituation ger hög risk 
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Stabil utveckling i innehaven Q1 

Resultatutveckling kv 1 2012 

Totalt Ratos andel 

Omsättning +5% +4% 

EBITA -2% -8% 

EBITA exklusive 
jämförelsestörande poster 

0% -4% 

EBT -87% -69% 

EBT exklusive 
jämförelsestörande poster 

+2% -9% 
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Q1 ska ej övertolkas 

§ Proportionellt mindre andel av intjäningen 
§ Vädereffekter 

- Påverkade 2011 men ej 2012 

§ Kalendereffekter 
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Flertalet innehav går bra 

+ ±0 - 
AH Industries Biolin Scientific DIAB 

Anticimex Bisnode Jøtul 

Arcus-Gruppen Contex 

Finnkino Euromaint 

GS-Hydro Inwido  

Hafa Bathroom Group SB Seating 

HL Display 

KVD Kvarndammen 

Lindab 

Mobile Climate Control  

Stofa 
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Stor osäkerhet i omvärlden 

§ Osäker makrosituation 
§ Extrema skillnader mellan  

- Segment 

- Geografier 

- Olika perioder 

§ Omvärlden styr mer än egna åtgärder 
§ ”Sub-par growth” huvudscenario 
§ Hög beredskap hos innehaven 
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Förutsättningar för förbättring 2012 

§ Finns fortsatt förutsättningar för förbättring i 
innehavens resultat 2012 
§ Osäkerheten i denna bedömning hög 
§ Förutsätter att makrosituationen ej försämras och att 

utmaningar i bolagen kan hanteras 
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Transaktions- och 
finansieringsmarknaden öppen 

§ Trögare start än vanligt för transaktionsmarknaden 
§ Tillfredsställande affärsflöde för Ratos 
§ Försäljning av Anticimex 
§ Bankerna finansierar rätt bolag och situation 
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Stabilt Q1 

§ Flertalet innehav går bättre än förra året 
§ Tillfredsställande transaktionsflöde 
§ Försäljning av Anticimex 
§ Makrosituationen? 
§ Förutsättningar för förbättrat resultat i innehaven – 

dock hög osäkerhet 
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