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Q1 2014: Ökad marknadsaktivitet 

 Q1 litet, svårtolkat kvartal 

 Stabil utveckling i innehaven 

 Ökad marknadsaktivitet i flera innehav 

 2014 potentiellt intressant transaktionsår 

 Oförändrat positiv syn på 2014 
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Ökad marknadsaktivitet 

 Utplaning och ökad stabilitet under hösten 2013 

 Ökad aktivitet från mitten av februari 

 Marginell effekt på vinst Q1 

 Ökad orderingång, högre kundaktivitet 

 Ej alla innehav – många marknader fortsatt 
tröga/stabila 

 Tydligt trendskifte 
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Stabil utveckling i innehaven 

 Q1 svårtolkat kvartal 
- Vinstmässigt litet: 2013 ~15% av rörelseresultatet 
- Väder och arbetsdagar påverkar 

 Utfall i linje med våra förväntningar 

 Temporär negativ påverkan i flera innehav 

 Många glädjeämnen 

 Fortsatt fokus på förändring/förbättring 

 Många vältrimmade bolag med inbyggd hävstång 
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Utveckling i innehaven Q1 2014 

100% Ratos andel Ratos andel 
exkl. Aibel 

Omsättning -9% -3% +4% 

EBITA -36% -31% -20% 

EBITA exklusive 
jämförelsestörande poster -10% -6% +1% 

EBT - - -27% 

EBT exklusive 
jämförelsestörande poster -7% +25% +55% 
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Övergripande bild av utvecklingen 

Arcus-Gruppen Aibel AH Industries 

HENT Biolin Scientific Hafa Bathroom Group 

HL Display Bisnode 

Inwido DIAB 

KVD Euromaint 

Mobile Climate Control GS-Hydro 

Nebula Jøtul 

Nordic Cinema Group 

SB Seating 
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Goda förutsättningar 2014 

 Oförändrad syn 

 Successiv, långsam återhämtning 2014 

 Åtgärder ger bra utgångsläge för innehaven 

 Förutsättningar finns för ökade rörelseresultat 
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Bättre fart i transaktionsmarknaden 

 Väl fungerande IPO-marknad 

 God tillgång till bankfinansiering 

 Förbättrade marknader för många företag 

 Uppdämt behov av att sälja bolag 

 Förutsättningar för ökad aktivitet 2014 

 Hög aktivitetsnivå för Ratos 
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