
Information till aktieägarna i

Bure Equity AB (publ)
och 

Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

avseende fusion mellan bolagen

Detta dokument beskriver fusionen mellan Bure Equity AB (publ) (”Bure”) och Skanditek Industriförvaltning AB (publ) (”Skanditek”). Det 
fullständiga  informationsdokumentet består av flera delar – detta dokument, Bures årsredovisningar för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008 
samt Skanditeks årsredovisning för räkenskapsåret 2008. För att erhålla Bures och Skanditeks årsredovisningar för räkenskapsåret 2008 och 
Bures årsredovisningar för räkenskapsåren 2006 och 2007 och därigenom tillsammans med detta dokument erhålla det fullständiga 
informationsdokumentet  avseende fusionen hänvisas till bolagens webbplatser www.bure.se respektive www.skanditek.se. Handlingarna kan 
även kostnadsfritt beställas från Bure på telefon +46 (0)31 708 64 00, e-post info@bure.se eller från Skanditek på telefon +46 (0)8 614 00 20, 
e-post info@skanditek.se eller laddas ner från SEB Enskildas webbplats www.seb.se/prospekt.
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Viktig information
Med ”Bure” avses Bure Equity AB (publ), organisationsnummer 556454-8781, eller den koncern vari Bure Equity AB 
(publ) är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med ”Skanditek” avses Skanditek Industriförvaltning AB (publ), 
organisationsnummer 556235-4141 eller den koncern vari Skanditek Industriförvaltning AB (publ) är moderbolag, 
beroende på sammanhanget. Med det ”Nya Bure” avses det sammanslagna bolaget som blir resultatet av fusionen 
mellan Bure och Skanditek.

Detta dokument har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2b kap 2 och 
4§§ lagen om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att 
sakuppgifterna i dokumentet är riktiga eller fullständiga. Svensk lag ska tillämpas på innehållet i detta dokument. 
Tvist i anledning av innehållet i dokumentet ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Förutom vad som anges i avsnittet ”Finansiell information” under ”Kompletterande information för Bure” samt i de 
revisionsberättelser som införlivats genom hänvisning har ingen information i detta informationsdokument grans kats 
eller reviderats av Bures eller Skanditeks revisorer.

Dokumentet är tillgängligt på Bures huvudkontor och Bures hemsida www.bure.se, på Skanditeks huvudkontor och 
Skanditeks  hemsida www.skanditek.se samt på SEB Enskildas hemsida www.seb.se/prospekt.

Detta dokument har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse att versionerna 
inte överensstämmer ska den svenska versionen ha företräde.

SEB Enskilda är finansiell rådgivare till såväl Bure som Skanditek i samband med fusionen. KPMG AB (”KPMG”) och 
PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) har lämnat värderingsutlåtanden beträffande utbytesrelationen till Bures 
re spektive Skanditeks  styrelse.

Detta dokument innehåller framåtriktad information om Bure som är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, 
inklusive sådana risker och osäkerhetsfaktorer som härrör förväntade fördelar med anledning av den föreslagna fusio-
nen. Faktorer som kan medverka till att Bures verkliga resultat eller utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från 
de faktorer som beskrivs i detta dokument innefattar: oförmåga att erhålla nödvändiga myndighetsgodkännanden 
eller för att få sådana godkännande på rimliga villkor; oförmåga att framgångsrikt integrera Skanditek med Bure eller 
att utnyttja synergier från en sådan integration; och de ekonomiska förhållandena inom de branscher där Skanditek 
och Bure är verksamma. För vidare information som identifierar ytterligare ekonomiska, valuta-, lagstiftnings-, kon-
kurrens- och viktiga faktorer som kan påverka att Bures faktiska resultat avviker väsentligt från förväntat resultat, se 
avsnittet ”Riskfaktorer”.

Meddelande till aktieägare i usa
Inga Bure-aktier har registrerats och kommer inte heller att registreras enligt den amerikanska Securities Act från 
1933 (”Securities Act”) eller därtill hörande relevanta värdepapperslagar och bestämmelser i någon stat eller annan 
jurisdiktion i USA. Varken U.S Securities and Exchange Commission eller motsvarande myndighet på delstatsnivå har 
godkänt Bure-aktier eller fastställt om detta dokument är korrekt eller fullständigt. Varje framställande om motsatsen 
är ett brott i USA. Bure-aktier kommer att erbjudas innehavare med hemvist i USA endast när detta är förenligt med 
undantag från registrerings kraven i Securities Act. Bure-aktier får inte erbjudas eller avyttras i USA förutom när detta 
är förenligt med undantag från Securities Act eller genom en transaktion som inte omfattas av kraven på registrering 
enligt Securities Act.

Denna fusion omfattar värdepapper i ett svenskt bolag. Fusionen omfattas av svenska regler för offentliggörande av 
information som är andra än de regler som gäller i USA. Finansiell information som ingår i detta dokument har upp-
rättats i enlighet svensk standard och kan inte jämföras med finansiell information från amerikanska bolag. 

Det kan vara svårt att genomdriva rättigheter och krav enligt amerikanska federala värdepapperslagar då emitten-
ten är hemmahörande i ett annat land än USA och samtliga eller några av emittentens anställda och styrelsemedlem-
mar kan ha hemvist i ett annat land än USA. Det kan inte garanteras att det är möjligt att stämma ett bolag hemma-
hörande i ett annat land än USA eller dess anställda och styrelsemedlemmar i en domstol utanför USA för brott mot 
de amerikanska värdepapperslagarna. Det kan vara svårt att förmå ett bolag hemmahörande i ett annat land än USA 
och dess närstående bolag att acceptera en dom från en amerikansk domstol.

MEDDELANDE TILL BOENDE I NEW HAMPSHIRE
VARKEN DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT EN ANMÄLAN ELLER EN ANSÖKAN OM TILLSTÅND HAR LÄMNATS IN ENLIGT 
KAPITEL 421-B I NEW HAMPSHIRES REVIDERADE STADGAR (”RSA”) TILL STATEN NEW HAMPSHIRE ELLER DET FAK-
TUM ATT ETT VÄRDE PAPPER HAR BLIVIT REGISTRERAT ELLER PERSON FÅTT TILLSTÅND I STATEN NEW HAMPSHIRE 
UTGÖR ETT KONSTATERANDE FRÅN STATSSEKRETERARE I NEW HAMPSHIRE ATT ALLA HANDLINGAR SOM LÄMNATS 
IN ENLIGT RSA 421-B ÄR SANNA, FULLSTÄNDIGA OCH INTE VILSELEDANDE. INTE HELLER DEN OMSTÄNDIGHETEN 
ELLER DET FAKTUM ATT ETT UNDANTAG ELLER UNDANTAG FINNS FÖR ETT VÄRDEPAPPER ELLER EN TRANSAKTION 
INNEBÄR ATT STATSSEKRETERAREN PÅ NÅGOT SÄTT HAR GODKÄNT MERITER ELLER KVALIFIKATIONER, ELLER 
REKOMMENDERAT, ELLER FÖRESLAGIT, ELLER GETT SITT GODKÄNNANDE TILL PERSON, VÄRDEPAPPER ELLER TRANS-
AKTION. DET ÄR OLAGLIGT ATT GÖRA, ELLER LÅTA GENOMFÖRA, TILL EN TILLTÄNKT KÖPARE, KUND ELLER KLIENT 
NÅGON FRAMSTÄLLNING SOM STRIDER MOT BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT.

Fusionen i korthet
Bure och Skanditek går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion med Bure som övertagande bolag ■

För varje aktie i Skanditek erhålls 0,75 aktier i  ■ det Nya Bure, det vill säga aktieägare i Skanditek får 3 nya aktier i 
det Nya Bure för varje 4 innehavda aktier i Skanditek
I samband med fusionen föreslår Bures styrelse en utdelning om 9,50 SEK per aktie till Bures nuvarande aktieägare ■

Extra bolagsstämmor i Bure och Skanditek för beslut om fusionen äger rum den 1 december 2009 ■

Fusionen beräknas vara genomförd  ■ tidigast i januari 2010
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Bakgrund och motiv
Samgåendet mellan Bure och Skanditek baserar sig på 
en tydlig logik med utgångspunkt i bolagens gemensam-
ma historia, likartade verksamheter, samsyn på förvalt-
ningsmodell, samt till viss del ägarstruktur.

Relationen mellan Bure och Skanditek inleddes under 
2004 när Skanditek förvärvade drygt 10 procent av 
aktierna i Bure och därmed blev Bures största ägare. 
Under 2007 och 2008 ökade Skanditek successivt sitt 
ägande i Bure till nuvarande 19,9 procent. Bure utgör 
idag det största innehavet i Skanditeks investerings-
portfölj. 

Från 2004 har Bure och Skanditek utvecklat en 
gemensam syn på investeringsstrategi och förvaltning, 
bland annat som en följd av Skanditeks engagemang i 
Bure. Denna samsyn har också lett till ett antal samar-
beten. Exempelvis har både Bure och Skanditek gjort 
betydande investeringar inom utbildningssektorn. 
Skanditek  blev under år 2000 huvudägare i Theducation. 
Bure påbörjade sin satsning inom utbildningssektorn 
1998 genom bland annat en investering i Vittra. Vittra 
blev sedan grunden för Anew Learning som under 2008 
gick samman med AcadeMedia och bildade Sveriges 
ledande utbildningskoncern. Som ett led i denna trans-
aktion delade Bure därefter ut hela aktieinnehavet i 
Acade Media till sina aktieägare, varvid Skanditek blev en 
av AcadeMedias största enskilda ägare. Skanditek och 
Bure samarbetade även under 2008/2009 vid investe-
ringen i Carnegie där båda parter initialt var med i det 
konsortium som avsåg att rekapitalisera D. Carnegie & 
Co. via en nyemission. Dessa diskussioner föregick den 
slutliga transaktionen där Bure tillsammans med Altor 
senare förvärvade Carnegie Investment Bank.

Sammantaget bedöms samgåendet vara ett naturligt 
led i utvecklingen för båda bolagen, där de kombinerade 
resurserna gör att det Nya Bure blir en starkare aktör på 
marknaden.

Utbytesrelation
Vid bestämmandet av en rättvis utbytesrelation för såväl 
Bures som Skanditeks aktieägare, har styrelserna för de 
båda bolagen beaktat flera faktorer. Styrelserna har dock 
primärt beaktat bolagens substansvärden, baserat på 
värderingar av de underliggande portföljbolagen (inklu-
sive börskurser för de noterade bolagen), andra tillgång-
ar samt tillgänglig nettokassa i respektive koncern. 
Vidare  har det särskilt beaktats att fusionen föreslås vara 
villkorad av genomförandet av en engångs utdelning till 
Bures nuvarande aktieägare om sammanlagt cirka 
478 MSEK eller 9,50 SEK per aktie.

Aktier i Skanditek kommer att ersättas med aktier i det 
Nya Bure. Varje aktie i Skanditek kommer att ersättas 
med 0,75 nya aktier i det Nya Bure. En aktieägare i Skan-
ditek som innehar 4 aktier erhåller således 3 nya aktier i 
det Nya Bure.

Skanditek äger för närvarande cirka 10 miljoner aktier 
i Bure motsvarande 19,9 procent av Bures aktiekapital 
och röster.1) Dessa aktier avses makuleras snarast efter 
att fusio nen har genomförts.

Godkännande och genomförande
Samgåendet mellan Bure och Skanditek kommer att 
genomföras som en legal fusion i enlighet med aktie-
bolagslagen genom att Skanditek absorberas av Bure.

Extra bolagsstämmor i Bure och Skanditek kommer att 
hållas den 1 december 2009 i Göteborg respektive 
Stockholm för att besluta om godkännande av fusions-
planen samt makulering av egna aktier. Bures extra 
bolagsstämma kommer även att fatta  beslut om god-
kännande av de med fusionen före nade besluten av-
seende emission av fusionsvederlag, ändring av bolag-
sordning, utdelning till aktieägarna i Bure och val av ny 
styrelse. 

Förutsatt att fusionsplanen godkänns av Bures och 
Skanditeks extra bolagsstämmor kommer aktieägarna 
utan vidare åtgärd att erhålla fusionsvederlaget.

Fusionen beräknas vara genomförd tidigast i januari 
2010.

Sammanfattning

Styrelserna för Bure och Skanditek offentliggjorde den 14 oktober 2009 ett förslag om fusion av bolagen. 
Styrelserna  har enhälligt beslutat om formerna för ett samgående i en gemensam fusionsplan. Fusionen genom-
förs genom att Bure som övertagande bolag absorberar Skanditek. Utbytesförhållandet innebär att 4 aktier i 
Skanditek berättigar till 3 nya aktier i det Nya Bure.

Fusionen i korthet

1)  Skanditek har till vissa anställda i Bure ställt ut köpoptioner avseende förvärv av sammanlagt 400 000 aktier i Bure. Om dessa köpoptioner utnyttjas före registre-
ringen av fusionen innebärande att Skanditek levererar aktier i Bure, vilket kan ske senast den 15 januari 2010, kommer minskningsbeloppet och antalet indragna 
aktier att minska i motsvarande mån.
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Proforma, januari – september 2009 

MSEK Proforma Det Nya Bure
Moderbolaget
Exitresultat, MSEK –5 

Resultat efter skatt, MSEK –55 

Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,61

Eget kapital, MSEK 2 062

Eget kapital per aktie, SEK 23,08

Likvida medel, MSEK 334 

Antalet anställda 13 

Antal aktier, tusental (efter makulering av Skanditeks innehav av aktier i Bure) 89 3211)

Det Nya Bure i korthet
Affärsidé, mål och strategier
Det Nya Bure kommer fortsatt att ha som målsättning att 
genom förvärv, utveckling och avyttring av rörelsedrivan-
de verksamheter skapa värde för sina aktieägare. Inves-
terare ska uppfatta det Nya Bure som en lönsam investe-
ring och portföljbolagen ska vara framgångsrika i sina 
respektive affärer med en kontinuerlig värdetillväxt.

Det Nya Bures verksamhet kommer huvudsakligen att 
kännetecknas av att:

vara tydlig, professionell och långsiktig ägare med  ■

ett huvudägaransvar och en aktiv ägaragenda;
vidareutveckla nuvarande portfölj samt göra nya  ■

investeringar i såväl noterade som onoterade bolag;
fokusera på operationell effektivitet, tillväxtfrämjan- ■

de åtgärder och portföljbolagens kapitalstrukturer; 
moderbolaget i princip ska vara skuldfritt och port- ■

följbolagen över tid ska ha en skuldsättning som är 
adekvat i förhållande till bedömd rörelserisk.

Organisation
Moderbolaget i koncernen kommer att bli Bure med 
föreslaget säte i Stockholm. Det Nya Bures namn föreslås 
fortsatt vara Bure Equity AB.

Portföljbolag
Det Nya Bure kommer efter fusionen att ha en balanse-
rad portfölj av noterade och onoterade, små och stora 
innehav. Det största bolaget i portföljen kommer att 

utgöras av den onoterade investmentbanken Carnegie. 
Det Nya Bure kommer att ha betydande ägarandelar i de 
börsnoterade bolagen AcadeMedia, Micronic, Partner-
Tech och Vitrolife. Övriga större onoterade innehav inklu-
derar Mercuri, EnergoRetea och Max Matthiessen .

Styrelse, ledning och revisorer
Skanditeks nuvarande styrelseordförande Björn Björns-
son har föreslagits som styrelseordförande för det Nya 
Bure. Utöver Björn Björnsson föreslås omval av Håkan 
Larsson, Kjell Duveblad och Ann-Sofi Lodin, samt nyval 
av Mathias Uhlén. Vidare avgår Patrik Tigerschiöld ur 
 styrelsen. 

Nuvarande VD för Skanditek, Patrik Tigerschiöld, före-
slås som VD för det Nya Bure. 

Revisor för det Nya Bure kommer fortsatt att vara 
Staffan  Landén från Ernst & Young.

 
Proformaredovisning
Proformaredovisningen nedan har sammanställts i syfte 
att illustrera det Nya Bures finansiella ställning och resul-
tat efter genomförd fusion. Proformabalansräkningen 
har sammanställts som om fusionen hade varit genom-
förd 30 september 2009 och proformaresultaträkningen 
för niomånadersperioden januari – september 2009 har 
sammanställts som om fusionen hade varit genomförd 
den 1 januari 2009. Informationen nedan är ett utdrag 
från proformaräkenskaperna och avser moderbolaget.

Bures, Skanditeks och det Nya Bures verksamheter och 
ägande av aktier i det Nya Bure är förenat med risker 
relaterade till bransch och marknad, noterade innehav, 
onoterade innehav, den globala kapitalmarknaden, 
ägande i Carnegie och Max Matthiessen, fusio nens 
genomförande, att fusionen inte fullföljs, avnotering av 

Skanditeks aktier, aktiemarknadsrelate rade risker och 
volatilitet samt aktieutdelningar. 

Omnämnda risker är endast en sammanfattning av de 
risker som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Uteläm-
nandet eller införandet av en risk i denna sammanfatt-
ning är inte en indikation på dess betydelse.

Riskfaktorer

1)  Skanditek har till vissa anställda i Bure ställt ut köpoptioner avseende förvärv av sammanlagt 400 000 aktier i Bure. Om dessa köpoptioner utnyttjas före registre-
ringen av fusionen innebärande att Skanditek levererar aktier i Bure, vilket kan ske senast den 15 januari 2010, kommer minskningsbeloppet och antalet indragna 
aktier att minska i motsvarande mån.
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Risker förenade med branschen och marknaden 
Generella risker förenade med branschen
Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med huvud-
inriktningen att vara en långsiktig ägare till onoterade 
bolag. Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltnings-
bolag med ägarintressen i huvudsak i noterade bolag vil-
ket gör bolaget beroende av utvecklingen på börsen. 
Detta innebär att det Nya Bure kommer att få en diversi-
fierad investeringsportfölj med såväl noterade som ono-
terade innehav. Det Nya Bure kommer att fortsätta att 
göra nya investeringar i såväl noterade och onoterade 
bolag. Utvecklingen i portföljbolagen kommer i hög grad 
att påverka utvecklingen i det Nya Bure. Investering i 
aktier är riskfylld i den bemärkelsen att en förändrad till-
växt eller lönsamhet kan resultera i en lägre värdering av 
bolagen med en negativ effekt på det Nya Bures aktie-
kurs som följd. Detta innebär att det Nya Bures affärsrisk 
främst ligger i de egna investeringarna. Möjligheterna till 
värdeutveckling är också förenat med risk, till exempel 
genom att exponeringen mot en bransch eller ett bolag 
blir för hög. Vidare kan noteras att Bures portföljbolag i 
vissa fall bedriver tillståndspliktig verksamhet och står 
under Finansinspektionens tillsyn i ett antal olika länder. 
Regulatoriska krav samt administrativa åtgärder och rikt-
linjer i var och en av de jurisdiktioner där portföljbolagen 
bedriver tillståndspliktig verksamhet är föremål för för-
ändringar och efterlevnaden av dessa kan innebära bety-
dande kostnader. Negativa regulatoriska åtgärder mot 
dessa portföljbolag skulle kunna resultera i väsentligt 
negativ effekt på dessa bolags verksamheter och därmed 
också på det Nya Bure. Det Nya Bure kommer genom sin 
verksamhet också att utsättas för en mängd olika finan-
siella risker såsom marknadsrisk (inklusive valutarisk, 
ränte risk, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och 
kassa flödesrisk. 

I syfte att övervaka och begränsa riskexponeringen i 
samband med förvaltningen av portföljbolagen avser det 
Nya Bure dels ha en balanserad mix av såväl noterade 
som onoterade innehav dels att moderbolaget i princip 

ska vara skuldfritt. Vidare ska det Nya Bure vara en tydlig 
huvudägare med god förståelse i portföljdbolagen och 
därmed kunna identifiera och begränsa risker genom att 
fokusera på operationell effektivitet, tillväxtfrämjande 
åtgärder och portföljbolagens kapitalstrukturer. Portfölj-
bolaget ska över tid ha en skuldsättning som är adekvat i 
förhållande till bedömd rörelserisk. Det kan dock inte 
garanteras att förvaltningen av det Nya Bures portfölj-
bolag kommer att generera avkastning i linje med tidi-
gare  avkastning. 

Det Nya Bure kommer att vara verksamt på marknader 
som kan komma att utsättas för ökad konkurrens när 
det gäller investeringsmöjligheter. I framtiden kan sålun-
da ett större antal investerare än idag konkurrera med 
det Nya Bure om den typ av investeringar som det Nya 
Bure avser att göra. Det finns inga garantier för att det 
Nya Bure i framtiden inte kommer att utsättas för kon-
kurrens som skulle kunna ha en negativ effekt på det 
Nya Bures avkastning från dess investeringar. Genom att 
vara en tydlig finansiell ägare i de bolag som det Nya 
Bure investerar i och därigenom tillföra ett mervärde 
genom sin kompetens och sitt nätverk kan det Nya Bure 
delvis bemöta denna risk.

De underliggande riskerna i portföljbolagen kan inte 
beskrivas i detalj utan en samlad utvärdering måste även 
innefatta övrig information i föreliggande informations-
dokument, portföljbolagens årsredovisningar och finan-
siella rapporter samt en allmän omvärldsbedömning.

specifika risker förenade med noterade innehav
Av marknaden förändrade avkastningskrav, ett förändrat 
ränteläge eller inflation kan förändra värderingen av de 
noterade innehaven och därmed även värderingen av 
det Nya Bure. Det Nya Bure kan påverkas negativt om 
bristande likviditet hindrar avyttring av aktier i de notera-
de innehaven till marknadsmässiga villkor. Som anges 
ovan är dock målsättningen att det Nya Bure ska upp-
rätthålla en god finansiell ställning för att undvika att det 
Nya Bure försätts i en situation där bolaget tvingas att 

Riskfaktorer

Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Bure, Skanditek och det Nya Bure. Risker 
finns beträffande både sådana förhållanden som har anknytning till Bure, Skanditek och det Nya Bure och såda-
na som saknar direkt anknytning till Bure, Skanditek  och det Nya Bure, men som påverkar den bransch där Bure 
och Skanditek är verksamma och där det Nya Bure kommer att vara verksamt. Nedan lämnas en redogörelse för 
vissa riskfaktorer, vilka enligt styrelserna för Bure och Skanditek kan komma att ha stor betydelse för Bure, 
Skanditek  och det Nya Bure eller för en investering i aktien i det Nya Bure. Riskfaktorerna är inte rangordnade 
och redogörelsen är inte heller heltäckande, men styrelserna för Bure och Skanditek anser dessa risker vara de 
mest betydelsefulla. Det innebär att det finns ett stort antal andra risker som i större eller mindre grad kan ha 
betydelse för Bures, Skanditeks och det Nya Bures verksamhet. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra 
förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i informationsdokumentet.
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sälja aktier i ett marknadsmässigt ogynnsamt läge. Det 
kan dock inte garanteras att det Nya Bure inte skulle 
kunna försättas i en sådan situation.

specifika risker förenade med onoterade innehav
Förvärv och avyttringar av onoterade innehav kommer 
vara ett naturligt inslag i det Nya Bures verksamhet. 
Samtliga förvärv och avyttringar är förenade med osäker-
het. Det Nya Bure kan tvingas sälja delar av sitt onotera-
de innehav för mindre än dess maximala värde eller med 
förlust och det Nya Bure kan också misslyckas med att 
sälja sina innehav i ett onoterat portföljbolag. Om det 
Nya Bure avyttrar hela eller delar av en investering i ett 
onoterat portföljbolag kan det Nya Bure komma att 
erhålla mindre än det potentiella värdet för andelarna, 
och det Nya Bure kan komma att erhålla mindre än det 
investerade beloppet. Onoterade innehav innebär ofta 
en högre likviditetsrisk eftersom dessa aktier inte handlas 
på en etablerad marknad. Trots att bedömningen är att 
det kommer att finnas möjligheter till förmånliga förvärv 
för det Nya Bure i framtiden finns det inte några garan-
tier för att sådana förvärvsmöjligheter någonsin uppstår 
eller att det Nya Bure, ifall sådana förvärvsmöjligheter 
uppstår, kommer att ha tillgängliga resurser för att full-
borda sådana förvärv. 

Den globala kapitalmarknaden
Förhållandena på den globala kapitalmarknaden och för 
ekonomin i allmänhet kan komma att påverka det Nya 
Bures rörelseresultat. Faktorer såsom konsumtion, före-
tagens investeringar, offentliga utgifter, inflationen samt 
volatiliteten och styrkan hos kapitalmarknaden påverkar 
förutsättningarna för att genomföra transaktioner och i 
slutändan lönsamheten i det Nya Bures verksamhet. I en 
ekonomisk nedgång som karaktäriseras av högre arbets-
löshet, lägre inkomster, lägre företagsvinster, färre före-
tagsinvesteringar och lägre konsumtion kan det Nya 
Bures verksamhet påverkas negativt. Negativa föränd-
ringar i ekonomin kan påverka intäkterna negativt och 
förändringarna kan medföra en väsentligt negativ inver-
kan på det Nya Bures verksamhet, rörelseresultat och 
finansiella förhållanden. Den nuvarande finanskrisen kan 
också leda till ny lagstiftning och andra reglerande åtgär-
der. Varken Bure eller Skanditek kan förutsäga om eller 
när sådana åtgärder kan uppstå eller vilken inverkan 
sådana åtgärder kan ha på det Nya Bures verksamhet, 
rörelseresultat och finansiella förhållanden.

Ägandet i Carnegie och Max Matthiessen
Bure har tillsammans med Altor Fund III GP Limited 
(”Altor”) förvärvat Carnegie Investment Bank AB (”CIB”) 
och Max Matthiessen AB (”Max Matthiessen”) från Riks-
gäldskontoret (”Riksgälden”). 

Riksgälden och CIB har ingått ett låneavtal beträffan-
de en kredit som Riksbanken tidigare lämnat till CIB. 
 I samband därmed ingicks ett pantavtal för lånet. Kort 
före Bures och Altors förvärv av CIB och Max Matthies-

sen övertog Riksgälden, genom pantrealisation, aktierna 
i CIB och Max Matthiessen från D. Carnegie & Co AB 
(”D. Carnegie”).

D. Carnegie har ifrågasatt den rättsliga grunden för 
Riksgäldens övertagande och Riksgälden har initierat en 
fastställelsetalan vid Stockholms tingsrätt i vilken Riksgäl-
den vill få fastställt att övertagandet av aktierna är giltigt. 
Om en talan om bättre rätt till aktierna skulle föras mot 
Bure och Altor kan bolagen hävda att de har gjort ett 
godtrosförvärv. Om Bure och Altor förlorar en sådan tvist 
om rätt till aktierna, har Bure och Altor rätt till ersättning 
från Riksgälden med ett belopp som högst motsvarar 
köpeskillingen samt eventuella kapitaltillskott till den del 
sådana inte redan återbetalats genom utdelning. Därtill 
justeras taket för ersättningens storlek årligen med en 
fastställd räntefaktor. Ersättningen är inte kopplad till 
aktiernas marknadsvärde och det kan därför inte garan-
teras att Bure kommer att få en fullgod ekonomisk kom-
pensation för sin investering i CIB och Max Matthiessen 
för det fall det fastställs att Bure och Altor inte har rätt till 
aktierna i CIB och Max Matthiessen.

Risker förenade med fusionen 
Genomförandet av fusionen kan påverka ledningens 
fokus under fusionsprocessen på så sätt att det får en 
negativ effekt på det Nya Bures förmåga att uppnå de 
förväntade vinsterna med fusionen.

Fusionen misslyckas
Både Bure och Skanditek riskerar negativa konsekvenser 
om fusionen inte fullföljs. Exempelvis kan aktiekurserna 
för båda bolag falla så kraftigt att det aktuella marknads-
priset kommer att återspegla förväntningen att fusionen 
inte fullföljs. En stor del av kostnaderna i samband med 
fusionen måste betalas oavsett om fusionen fullbordas 
eller inte. Dessutom kan Bures, Skanditeks och det Nya 
Bures nuvarande och framtida anställda uppleva en osä-
kerhet vad gäller sammanslagningen av de två bolagen 
och välja att avsluta sin relation. Sådana avslutade rela-
tioner kan utgöra hinder vid sammanslagningen av de 
två bolagen, och om fusionen inte fullföljs kan det ha en 
negativ effekt på Bures och Skanditeks verksamheter.

avtal i skanditek
Skanditek är part i avtal där den andra partens samtycke 
krävs för att det Nya Bure ska få överta sådant avtal. 
Bedömningen är dock att det inte föreligger några avtal 
där sådant samtycke krävs, som kan anses vara kritiska 
för Skanditeks verksamhet och som, om det Nya Bure 
skulle misslyckas med att ändra sådana kontrakt, skulle 
påverka det Nya Bure, dess likviditet och/eller finansiella 
ställning negativt i någon betydande utsträckning.

Skatterisker
Verksamheten, inklusive transaktioner mellan koncern-
bolag, bedrivs i enlighet med bolagets tolkning av gäl-
lande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser samt 
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berörda skattemyndigheters krav. Bolaget har inhämtat 
råd i dessa frågor från oberoende skatterådgivare. Det 
kan dock inte generellt uteslutas att bolagets tolkning av 
tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser eller av 
berörda myndigheters tolkning av dessa eller av adminis-
trativ praxis är felaktig, eller att sådana regler ändras, 
eventuellt med retroaktiv verkan. Genom skatte myndig-
heters beslut kan Bures tidigare eller nuvarande skatte-
situation försämras.

Risker förenade med aktierna 
avnotering av skanditeks aktier
Till följd av fusionen kommer Skanditek att fusioneras in 
i Bure. Skanditeks aktier kommer därmed inte längre att 
handlas på NASDAQ OMX Stockholm. 

aktiemarknadsrisker och volatilitet
En potentiell investerare bör vara medveten om att en 
investering i aktier är förknippad med en hög grad av 
risk och att det inte finns några garantier för att aktie-
kursen utvecklas i gynnsam riktning. Utöver det Nya 
Bures resultat är kursen på aktierna beroende av flera 
faktorer som det Nya Bure inte kan påverka. Sådana fak-
torer kan vara det ekonomiska klimatet, det allmänna 
aktiemarknadsklimatet, marknadsräntan, kapital flöden, 
politisk osäkerhet eller marknadsbeteenden samt ändra-
de uppfattningar på marknaden avseende det Nya Bures 
verksamhet, framtidsutsikter, finansieringslösningar eller 
denna fusion. Även om det Nya Bures verksamhet 
utveck las positivt går det inte att utesluta att en investe-
rare gör en förlust vid avyttring av aktierna. Aktiemark-
nader i allmänhet har under det senaste året varit före-
mål för betydande volatilitet avseende pris och omsätt-
nings volymer. Utöver de ovan diskuterade riskfaktorerna 
kan aktiekursen och omsättningsvolymen på det Nya 
Bures aktier påverkas av: 

faktorer utanför det Nya Bures kontroll, såsom t.ex.  ■

regeländringar som påverkar det Nya Bures verk-
samhet;
det Nya Bures framgång eller motgång avseende  ■

verksamhetsstrategier och utsikter;

faktiska eller förväntade ändringar i det Nya Bures  ■

finansiella ställning eller resultat;
offentliggörande av strategiska ändringar, förvärv  ■

eller andra för det Nya Bures eller dess konkurrenter 
betydande händelser;
allmänna marknadsförutsättningar och föränd ringar  ■

i den globala finansiella marknaden och globala eko-
nomierna samt ändrade generella marknadsvillkor, 
såsom ränte- eller valutakurser och aktiekurser samt 
värdet av finansiella tillgångar;
nivån på det Nya Bures skulder; ■

framtida intäkter och emissioner av aktier, och ■

förändringar i, eller det Nya Bures oförmåga att leva  ■

upp till, aktieanalytikers förväntningar.

utdelningar
Utdelningar i framtiden beror bland annat på det Nya 
Bures resultat, finansiella ställning och finansiering samt 
det Nya Bures förväntade kapitalbehov. Vid beslut om att 
föreslå en utdelning kommer det Nya Bures styrelse även 
att ta hänsyn till kontraktuella och legala begränsningar 
för utdelningar samt övriga faktorer som styrelsen finner 
relevanta. Det finns inga garantier för att det Nya Bure 
kommer att generera tillräckligt resultat för att kunna 
göra aktieutdelningar och även om så skulle vara fallet 
kan bolagsstämman välja att återinvestera i stället för att 
göra utdelningar. 

större ägares försäljning av aktier
Om det Nya Bures större aktieägare säljer flertalet aktier 
på aktiemarknaden, eller om marknaden tror att en 
sådan försäljning kan komma att ske, kan det Nya Bures 
aktiekurs påverkas negativt. Ingen av Bures större ägare 
har någon förpliktelse att bibehålla sin ägarandel, och 
därmed finns det inga garantier om att större aktieägare 
kommer att bibehålla sin nuvarande ägarandel i det Nya 
Bure efter fusionen.
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Detta avsnitt ska läsas i anslutning till fusionsplanen och revisorernas yttrande vilka utgör en bilaga till detta 
dokument.

Styrelserna för Bure och Skanditek offentliggjorde den 14 oktober 2009 ett förslag om fusion av bolagen. 
 Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för ett samgående i en gemensam fusionsplan. Fusionen genom-
förs genom att Bure som övertagande bolag absorberar Skanditek. Utbytesförhållandet innebär att 4 aktier i 
Skanditek berättigar till 3 nya aktier i det Nya Bure.

Fusionen

Bakgrund och motiv
Samgåendet mellan Bure och Skanditek baserar sig på 
en tydlig logik med utgångspunkt i bolagens gemensam-
ma historia, likartade verksamheter, samsyn på förvalt-
ningsmodell, samt till viss del ägarstruktur.

Relationen mellan Bure och Skanditek inleddes under 
2004 när Skanditek förvärvade drygt 10 procent av 
aktierna i Bure och därmed blev Bures största ägare. 
Under 2007 och 2008 ökade Skanditek successivt sitt 
ägande i Bure till nuvarande 19,9 procent. Bure utgör 
idag det största innehavet i Skanditeks investerings-
portfölj . 

Från 2004 har Bure och Skanditek utvecklat en 
gemensam syn på investeringsstrategi och förvaltning, 
bland annat som en följd av Skanditeks engagemang i 
Bure. Denna samsyn har också lett till ett antal samar-
beten. Exempelvis har både Bure och Skanditek gjort 
betydande investeringar inom utbildningssektorn. 
Skanditek  blev under år 2000 huvudägare i Theducation. 
Bure påbörjade sin satsning inom utbildningssektorn 
1998 genom bland annat en investering i Vittra. Vittra 
blev sedan grunden för Anew Learning som under 2008 
gick samman med AcadeMedia och bildade Sveriges 
ledande utbildningskoncern. Som ett led i denna  trans-
aktion delade Bure därefter ut hela aktie innehavet i 
Acade Media till sina aktieägare, varvid Skanditek  blev en 
av AcadeMedias största enskilda ägare . Skanditek och 
Bure samarbetade även under 2008/2009 vid investe-
ringen i Carnegie där båda parter initialt var med i det 
konsortium som avsåg att rekapitalisera D. Carnegie & 
Co via en nyemission. Dessa diskussioner föregick den 
slutliga transaktionen där Bure tillsammans med Altor 
senare förvärvade Carnegie Investment Bank.

Sammantaget bedöms samgåendet vara ett naturligt 
led i utvecklingen för båda bolagen, där de kombinerade 
resurserna gör att det Nya Bure blir en starkare aktör på 
marknaden.

Operativa motiv
Det Nya Bure får en intressant investeringsportfölj med 
en balanserad mix av såväl noterade som onoterade, 
mindre och medelstora bolag. Bure och Skanditek har en 
gemensam syn på att skapa framgångsrika företag och 
aktieägarvärde genom att bidra till utvecklingen av sina 
portföljbolag via ett tydligt huvudägarskap och styrelse-
representation. De kombinerade resurserna gör att det 
Nya Bure kan stärka sin ägarposition i vissa bolag samt 
skapar bättre förutsättningar att identifiera och genom-
föra nya investeringar. Det Nya Bures investeringsstrategi 
ska övergripande präglas av affärsmannaskap och ett 
tydligt ägande.

Samgåendet beräknas dessutom leda till vissa kost-
nadssynergier, såsom minskade kostnader för notering, 
redovisning, lokaler, rådgivare, personal och andra kost-
nader förknippade med moderbolagen. Målsättningen 
är att kostnadssynergier till följd av samgåendet ska 
innebära en halvering av den sammanlagda förvaltnings-
kostnaden med full effekt från 2011. Förvaltningskost-
naden i relation till förvaltat kapital förväntas därmed 
understiga 1,5 procent.

Kapitalmarknadsmotiv
Med ett sammanlagt börsvärde om cirka 2,5 miljarder 
kronor1) och en tydlig logik bakom samgåendet, bedöms 
det Nya Bure utgöra ett attraktivt investeringsalternativ. 
Samgåendet kommer att skapa ett bolag med ett större 
marknadsvärde och förväntas därmed leda till ett ökat 
intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och 
investerare. Det sammanslagna bolagets aktier kommer 
fortsatt att handlas på NASDAQ OMX Stockholm. Initialt 
kommer det Nya Bure att ha cirka 20 000 aktieägare. 

Mot denna bakgrund gör Bures och Skanditeks 
re spek tive styrelse bedömningen att ett samgående mel-
lan bolagen skapar en större kritisk massa och en starka-
re position på kapitalmarknaden samt skapar fördelar för 
såväl bolagen som dess aktieägare.

1)  Per den 13 oktober 2009, det vill säga dagen före offentliggörandet, justerat för utdelningen om 478 MSEK i Bure och makuleringen av Skanditeks nuvarande inne-
hav av aktier i Bure.
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Val av samgåendemetod
Styrelserna för Bure och Skanditek anser att samgåendet 
ska genomföras som en legal fusion av bolagen, varvid 
båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna 
samgåendet på bolagsstämma i respektive bolag. Styrel-
serna anser att en fusion är ett lämpligt sätt för två bolag 
att gå samman när avsikten, som i detta fall, är att villko-

ren för samgåendet generellt sett inte ska innebära 
någon värdeöverföring från det ena bolaget till det 
andra bolaget eller mellan bolagens aktieägargrupper. 

Styrelserna för bolagen föreslår att fusionen genom-
förs med Bure som övertagande bolag varvid Skanditek 
absorberas av Bure.
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Föreliggande informationsdokument har upprättats av styrelserna för Bure och Skanditek som ett underlag för beslu-
ten på de extra bolagsstämmor som avses hållas i bolagen den 1 december 2009. Bures styrelse ansvarar för avsnitten 
”Uttalande från styrelsen i Bure”, ”Kompletterande information om Bure”, ”Bures delårsrapport januari – september 
2009” och Bures årsredovisningar för 2006, 2007 och 2008 som är införlivade genom hänvisning. Skanditeks styrelse 
ansvarar för avsnitten ”Uttalande från styrelsen i Skanditek”, ”Kompletterande information om Skanditek” under 
avsnittet ”Övrigt” och ”Skanditeks  delårsrapport januari – september 2009”. Styrelserna i Bure och Skanditek är 
gemensamt ansvariga för resten av innehållet i informationsdokumentet.

Härmed försäkras, efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet och enligt 
den ansvarsfördelning som anges ovan, att uppgifterna i detta informationsdokument, såvitt Bures styrelse respektive 
Skanditeks styrelse vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna  påverka dess innebörd.

Stockholm den 16 november 2009

 Bure Equity AB (publ) Skanditek Industriförvaltning AB (publ)
 Styrelsen Styrelsen

Styrelsernas ansvar
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Fastställande av utbytesrelation
Vid bestämmandet av en rättvis utbytesrelation för såväl 
Bures som Skanditeks aktieägare, har styrelserna för de 
båda bolagen beaktat flera faktorer. Styrelserna har dock 
primärt beaktat bolagens substansvärden, baserat på 
värderingar av de underliggande portföljbolagen (inklu-
sive börskurser för de noterade bolagen), andra tillgång-
ar samt tillgänglig nettokassa i respektive koncern. 
 Vidare har båda bolagens styrelser särskilt beaktat att 
fusionen föreslås vara villkorad av genomförandet av en 
engångsutdelning till nuvarande Bures aktieägare om 
sammanlagt cirka 478 MSEK eller 9,50 SEK per aktie. 
Nivån på utdelningen är fastställd mot bakgrund av sty-
relsernas gemen samma syn på en rimlig kassaposition i 
det sammanslagna bolaget.

Styrelserna för Bure och Skanditek anser att fusionen 
är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. 
Båda styrelserna anser även att utbytesrelationen är 
skälig .

Bures styrelse har inhämtat utlåtande beträffande 
utbytesrelationen från KPMG och Skanditeks styrelse har 
inhämtat ett motsvarande värderingsutlåtande från 
PwC. I sitt utlåtande till Bures styrelse anger KPMG att 
den föreslagna värderelationen mellan Bure och Skandi-
tek bedöms ligga inom ett skäligt intervall. PwC anger i 
sitt utlåtande till Skanditeks styrelse att utbytesrelationen 
är skälig från en finansiell utgångspunkt för Skanditeks 
aktie ägare. 

De genomsnittliga senaste betalkurserna för Bure-
aktien respektive Skanditek-aktien de senaste 30 han-
delsdagarna fram till och med den 13 oktober 2009, det 
vill säga dagen före offentliggörandet, var cirka 38,50 
SEK respektive cirka 19,10 SEK. Den fastställda utbytes-
relationen om 3 Bure-aktier för 4 Skanditek-aktier, 

avdrag för utdelningen om 9,50 SEK per aktie i Bure och 
makuleringen av de aktier i Bure som innehas av 
Skanditek  ger en ny teoretisk kurs – allt annat lika – på 
Bure-aktien om cirka 27,10 SEK. Detta överstiger den 
genomsnittliga senaste betalkursen för Skanditek-aktien, 
justerad för utbytesrelationen, för de senaste 30 han-
delsdagarna fram till och med den 13 oktober 2009 med 
cirka 6 procent. Omvänt motsvarar utbytesrelationen en 
teoretisk kurs på Bure-aktien som, med tillägg för utdel-
ningen om 9,50 SEK per aktie i Bure, understiger den 
genomsnittliga senaste betalkursen för Bure-aktien 
under samma period med cirka 5 procent. Motsvarande 
beräkningar baserat på de senaste betalkurserna för 
Bure-aktien respektive Skanditek-aktien per den 
13 oktober 2009 om 38,90 SEK respektive 19,70 SEK 
ger en ny teoretisk kurs på Bure-aktien om cirka 27,70 
SEK, vilket överstiger den senaste betalkursen för Skan-
ditek-aktien, justerad för utbytesrelationen, med cirka 
5 procent respektive understiger den senaste betalkur-
sen för Bure-aktien med cirka 4 procent. Observera att 
detta enbart är ett teoretiskt räkneexempel för att åskåd-
liggöra aktiekurseffekterna för aktieägare i Bure respek-
tive Skanditek.

Utbytesrelation
Aktier i Skanditek kommer att ersättas med aktier i Bure. 
Varje aktie i Skanditek kommer att ersättas med 0,75 nya 
aktier i Bure. En aktieägare i Skanditek som innehar 
4 aktier erhåller sålunda 3 nya aktier i Bure.

Skanditek äger för närvarande cirka 10 miljoner 
aktier1) i Bure motsvarande 19,9 procent av Bures aktie-
kapital och röster. Dessa aktier kommer att makuleras i 
samband med registreringen av fusionen.

1)  Skanditek har till vissa anställda i Bure ställt ut köpoptioner avseende förvärv av sammanlagt 400 000 aktier i Bure. Om dessa köpoptioner utnyttjas före registre-
ringen av fusionen innebärande att Skanditek levererar aktier i Bure, vilket kan ske senast den 15 januari 2010, kommer minskningsbeloppet och antalet indragna 
aktier att minska i motsvarande mån.
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Uttalande från styrelsen i Bure
Bures styrelse har, inför upprättandet av den med Skanditek  gemensamma fusionsplanen, noga utvärderat effekterna 
av ett samgående med Skanditek.

Bures styrelse anser att samgåendet bygger på en tydlig logik med utgångspunkt i bolagens gemensamma historia, 
likartade verksamheter, samsyn på förvaltningsmodell samt till viss del ägarstruktur. Ett samgående möjliggör full inte-
gration av verksamheten inom de två bolagen. Det Nya Bure får en intressant investeringsportfölj med en balanserad 
mix av såväl noterade som onoterade, mindre och medelstora bolag. Därtill skapar samgåendet även ett för kapital-
marknaden attraktivt investeringsalternativ.

Bures styrelse har beaktat en rad faktorer för att fastställa en skälig utbytesrelation. Bures styrelse har lagt störst vikt 
vid bolagens substansvärden, baserat på värderingar av de underliggande portföljbolagen (inklusive börskurser för de 
noterade bolagen), andra tillgångar samt tillgänglig nettokassa i respektive koncern. Vidare har Bures styrelse särskilt 
beaktat att fusionen föreslås vara villkorad av genomförandet av en engångsut delning till Bures nuvarande aktieägare 
om sammanlagt cirka 478 MSEK eller 9,50 SEK per aktie.

Bures styrelse har inhämtat utlåtande beträffande utbytesrelationen från KPMG. KPMG har i sitt skriftliga utlåtande, 
daterat den 13 oktober 2009, angivit att den föreslagna värderelationen mellan Bure och Skanditek bedöms ligga 
inom ett skäligt intervall. KPMGs utlå tande återges i informationsdokumentet under ”Fairness opinion från KPMG”. 

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen för Bure att utbytesförhållandet där varje aktie i Skanditek ersätts 
med 0,75 nya aktier i Bure är skäligt.

Bures styrelse rekommenderar därför enhälligt Bures aktieägare att, vid Bures extra bolagsstämma den 1 december 
2009, godkänna den av Skanditeks och Bures styrelser gemensamt upprättade fusionsplanen, vilken innebär en fusion 
mellan Skanditek och Bure genom att Bure, som övertagande bolag, absorberar Skanditek, som överlåtande bolag, 
samt godkänna de med fusionen förenade besluten avseende emission av fusionsvederlag, ändring av bolagsordning, 
utdelning till aktieägarna i Bure och val av ny styrelse. 

Göteborg den 16 november 2009

Bure Equity AB (publ)
Styrelsen1)

1)  Styrelseledamöterna Björn Björnsson och Patrik Tigerschiöld är styrelseledamöter i både Skanditek och Bure och har således på grund av intressekonflikt inte del tagit i 
förhandlingen och ingåendet av fusionsplanen. De har dock båda uttryckt sitt fulla stöd för fusionen.
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Skanditeks styrelse har, inför upprättandet av den med Bure gemensamma fusionsplanen, noga utvärderat effekterna 
av ett samgående med Bure.

Skanditeks styrelse anser att samgåendet bygger på en tydlig logik med utgångspunkt i bolagens gemensamma his-
toria, likartade verksamheter, samsyn på förvaltningsmodell samt till viss del ägarstruktur. Ett samgående möjliggör full 
integration av verksamheten inom de två bolagen. Det Nya Bure får en intressant investeringsportfölj med en balanse-
rad mix av såväl noterade som onoterade, mindre och medelstora bolag. Därtill skapar samgåendet även ett för kapi-
talmarknaden attraktivt investeringsalternativ.

Skanditeks styrelse har beaktat en rad faktorer för att fastställa en skälig utbytesrelation. Skanditeks styrelse har lagt 
störst vikt vid bolagens substansvärden, baserat på värderingar av de underliggande portföljbolagen (inklusive börskur-
ser för de noterade bolagen), andra tillgångar samt tillgänglig nettokassa i respektive koncern. Vidare har Skanditeks 
styrelse särskilt beaktat att fusionen föreslås vara villkorad av genomförandet av en engångsutdelning till Bures nuva-
rande aktie ägare om sammanlagt cirka 478 MSEK eller 9,50 SEK per aktie.

Skanditeks styrelse har inhämtat utlåtande beträffande utbytesrelationen från PwC. PwC har i sitt skriftliga utlå-
tande, daterat den 13 oktober 2009, angivit att utbytesrelationen ur finansiell synvinkel är skälig för Skanditeks aktie-
ägare. PwCs utlåtande återges i informationsdokumentet under ”Fairness opinion från PwC”. 

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen för Skanditek att utbytesförhållandet där varje aktie i Skanditek  
ersätts med 0,75 nya aktier i Bure är skäligt.

Skanditeks styrelse rekommenderar därför enhälligt Skanditeks aktieägare att, vid Skanditeks extra bolagsstämma 
den 1 december 2009, godkänna den av Bures och Skanditeks styrelser gemensamt upprättade fusionsplanen, vilken 
innebär en fusion mellan Bure och Skanditek genom att Bure, som övertagande bolag, absorberar Skanditek, som 
överlåtande bolag. 

Stockholm den 16 november 2009

Skanditek Industriförvaltning AB (publ)
Styrelsen1)

Uttalande från styrelsen i Skanditek

1)  Styrelseledamöterna Björn Björnsson och Patrik Tigerschiöld är styrelseledamöter i både Skanditek och Bure och har således på grund av intressekonflikt inte del tagit i 
förhandlingen och ingåendet av fusionsplanen. De har dock båda uttryckt sitt fulla stöd för fusionen.
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Slutliga godkännanden av fusionen kräver två tredjedels 
majoritet av såväl avgivna röster som företrädda aktier 
vid de extra bolagsstämmorna i Bure respektive 
Skanditek . Bolagsstämmorna kommer att hållas den 
1 december 2009. Bures extra bolagsstämma kommer 
även att besluta om minskning av aktiekapitalet genom 
makulering av de aktier som Skanditek idag innehar i 
Bure, emission av fusionsvederlaget, val av nya styrelsele-
damöter för det Nya Bure, ändringar av bolagsordningen 
med anledning av fusionen samt kontantutdelning om 
sammanlagt cirka 478 MSEK till Bures nuvarande aktieä-
gare. 

Sedan bolagsstämma i Bure respektive Skanditek har 
godkänt fusionsplanen följer enligt aktiebolagslagen 
vissa  borgenärsrelaterade förfaranden. Fusionsförfaran-
det beräknas vara avslutat tidigast i slutet av januari 
2010. Efter det att fusionen har registrerats hos Bolags-
verket erhåller Skanditeks aktieägare utan åtgärd aktier i 
Bure. Detta innebär att Skanditek-aktierna kommer att 

vara noterade på NASDAQ OMX Stockholm tills dess 
fusionen har registrerats. 

Sista dag för handel med aktierna i Skanditek på 
NASDAQ  OMX Stockholm förväntas bli den dag som 
infaller tre handelsdagar före Bolagsverkets registrering 
av fusionen och första dag för handel med de Bure-
aktier som lämnas som fusionsvederlag beräknas bli han-
delsdagen efter att fusionen registrerats. 

Skanditek kommer att upplösas och dess tillgångar 
och skulder övergår till Bure i och med att Bolagsverket 
slutligt registrerar fusionen. Detta beräknas ske tidigast i 
slutet av januari 2010. Bolagen kommer att i så god tid 
som möjligt offentliggöra vilken dag Bolagsverket kom-
mer att registrera fusionen.

De nya aktier i Bure som utges som fusionsvederlag 
medför rätt till utdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter regist-
reringen av fusionen vid Bolagsverket. 

Godkännande och verkställande av fusionen

1)  Förändringar i den indikativa tidsplanen kan uppstå på grund av omständigheter utanför Bures och Skanditeks kontroll.

Indikativ tidsplan1)

Kallelse på okända borgenärer 
(15/12–15/1)

v. 47 v. 48 v. 49 v. 50 v. 51 v. 52 v. 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5
November 2009 December 2009 Januari 2010

Extra
bolagsstämmor i 

Bure och Skanditek 
(1/12)

Bolagsverket  
lämnar tillstånd  

att verkställa  
fusionsplanen  

(19/1)

Avstämningsdag 
för utdelning i Bure 

(25/1)

Utdelning till  
Bures  

aktieägare 
(28/1)

Nya aktier  
tillgängliga på 

VP konton  
(28/1)

Första dag för 
handel i det Nya 
Bures aktier på 
NASDAQ OMX  

(28/1)

Bolagsverket 
registrerar  

fusionen och 
emission av nya 

aktier i Bure 
(27/1)

Sista dag för handel i 
Skanditekaktier på 

NASDAQ OMX 
(22/1)

Avstämningsdatum 
för deltagande i extra 

bolagsstämma 
(25/11)

Offentliggörande  
av prospekt 

(16/11)

Ansökan till 
Bolagsverket  

avseende tillstånd 
att verkställa 
fusionsplanen 

(2/12)
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Fusionsvillkor 
Fusionsvederlag
Såsom anges i fusionsplanen erhåller aktieägare i Skan-
ditek 0,75 nya aktier i det Nya Bure för varje aktie i Skan-
ditek. En aktieägare i Skanditek  som innehar 4 aktier 
erhåller sålunda 3 nya aktier i det Nya Bure. Varje aktie i 
det Nya Bure berättigar till en röst på bolagsstämma. Alla 
aktier har lika rätt till det Nya Bures vinst och tillgångar. 

Emission av fusionsvederlaget
Fusionen är villkorad av att Bures extra bolagsstämma 
beslutar om emission om högst 49 013 235 nya aktier, 
varje aktie med ett kvotvärde på cirka SEK 5,96, vilka ska 
utgöra fusionsvederlaget. Bures aktiekapital uppgår till 
cirka 300 MSEK och kommer genom fusionen att öka 
med högst cirka 292 MSEK till högst cirka 592 MSEK, vil-
ket motsvarar en ökning om 97 procent1). Utspädnings-
effekten om högst 49 013 235 aktier motsvarar 49 pro-
cent av aktiekapitalet efter emissionen av de nya 
aktierna1) 2). 

Endast hela aktier i det Nya Bure kommer att utges till 
aktie ägare i Skanditek som fusionsvederlag. Bure och 
Skanditek  kommer att uppdra åt SEB att lägga samman 
alla uppkomna fraktioner av Bure-aktier och därefter på 
aktie ägarnas vägnar sälja de sammanlagda aktierna på 
NASDAQ OMX Stockholm. Försäljningen skall ske sna-
rast efter registreringen av fusionen hos Bolagsverket 
varefter försäljningslikviden kommer att utbetalas till 
berörda aktieägare i Skanditek.

Berättigade till Fusionsvederlag kommer att vara de 
som äger aktier i Skanditek den dag då fusionen registre-
ras av Bolagsverket. 

Information om utdelning till nuvarande  
aktieägare i Bure
I anknytning till samgåendet föreslår Bures styrelse en 
kontantutdelning till nuvarande aktieägare i Bure om 
9,50 SEK per aktie, vilken sammanlagt motsvarar cirka 
478 MSEK. Som avstämningsdag för utdelningen före-
slås måndagen den 25 januari 2010 eller, för det fall 
Bolagsverket lämnar tillstånd om verkställighet av 
fusions planen senare än tisdagen den 19 januari 2010, 
den dag som styrelsen beslutar. 

Beslutet om utdelning ska framläggas på den extra 
bolagsstämma som kommer att hållas i Bure den 
1 december 2009 för att anta fusionsplanen. Beslutet är 
villkorat av att registrering av fusionen mellan Bure och 
Skanditek sker hos Bolagsverket och att fusionen träder i 
kraft det datum registrering sker. De Bure-aktier som 
utges som fusionsvederlag kommer inte att berättiga till 
sådan utdelning.

För information om hur utdelning på aktier i Bure 
beskattas hänvisas till avsnittet ”Skattefrågor i Sverige – 
Utdelning”.

Kostnader
Inget courtage debiteras för utbytet av aktier i samband 
med genomförande av fusionen.

Åtagande för perioden före fusionen
Bure och Skanditek har åtagit sig att, fram till den dag då 
fusionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta bedriva 
sina respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare 
har Bure och Skanditek åtagit sig att inte utan föregåen-
de skriftligt medgivande från den andra parten :
a.  betala utdelning eller göra någon annan värdeöver-

föring till aktieägare utöver kontantutdelningen till 
Bures aktieägare om sammanlagt cirka 478 MSEK;

b. emittera aktier eller andra värdepapper;
c.  förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller 

avyttra betydande aktieinnehav, verksamheter eller 
tillgångar; eller 

d.  ingå eller ändra väsentliga avtal eller andra överens-
kommelser eller uppta nya betydande lån, utöver vad 
som faller inom bolagets normala affärsverksamhet.

Parterna har också förbundit sig att vidta samtliga nöd-
vändiga åtgärder som krävs för att fullfölja samgåendet 
på de villkor som anges i fusionsplanen. Bures ingivande 
av anmälan om registrering av fusionen till Bolagsverket 
kräver att Skanditek i förväg lämnar sitt godkännande, 
vilket godkännande inte oskäligen får återhållas eller för-
vägras.

Villkor för fusionen 
Genomförande av fusionen är villkorat av:
1.  att bolagsstämma i Bure godkänner fusionsplanen, 

utser ny styrelse, godkänner emission av de aktier 
som utgör fusionsvederlag, godkänner de ändringar 
av bolagsordningen som erfordras för genomföran-
de av fusionen samt beslutar om kontantutdelning 
om sammanlagt cirka 478 MSEK till Bures nuva rande  
aktieägare;

2.  att bolagsstämma i Skanditek godkänner fusions-
planen;

3.  att alla tillstånd och godkännanden av myndigheter 
som är nödvändiga för fusionen har erhållits på vill-
kor som är acceptabla för Bure och Skanditek, enligt 
respektive styrelses bedömning;

4.  att fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller 
väsentligen försvåras på grund av lagar, domstols-
beslut, myndighetsbeslut eller liknande; och

5.  att varken Bure eller Skanditek brutit mot sina åtagan-
den enligt (a) och (b) ovan före den dag då fusionen 
registreras hos Bolagsverket, och att varken Bure eller 
Skanditek brutit mot sina åtaganden enligt (c) och (d) 
ovan före den dag då fusionen registreras hos Bolags-
verket på ett sådant sätt att det väsentlig har påverkat 
fusionen, eller det Nya Bure, på ett negativt sätt.

Fusionsvillkor och anvisningar

1) Före makulering av Skanditeks innehav av aktier i Bure.
2)  Skanditek har till vissa anställda i Bure ställt ut köpoptioner avseende förvärv av sammanlagt 400 000 aktier i Bure. Om dessa köpoptioner utnyttjas före registre-

ringen av fusionen innebärande att Skanditek levererar aktier i Bure, vilket kan ske senast den 15 januari 2010, kommer minskningsbeloppet och antalet indragna 
aktier att minska i motsvarande mån.
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Ej krav på anmälan för erhållande av  
fusionsvederlag
Sedan Bures och Skanditeks extra bolagsstämmor har 
fattat erforderliga beslut för genomförandet av fusionen 
och det borgenärsrelaterade kallelseförfarandet har 
genomförts samt Bolagsverket har registrerat fusionen 
byts samtliga aktier i Skanditek, utan åtgärd från aktie-
ägarna, ut mot nya aktier i Bure.

Fusionens verkställande, redovisning av fusions
vederlag samt påverkan på innehav i Bure och 
skanditek
Fusionsprocessen förväntas tidigast vara slutförd i slutet 
av januari 2010. När fusionen registreras upplöses 
Skanditek . Skanditeks aktieägare kommer utan ytterli-
gare åtgärder att erhålla nyemitterade Bure-aktier. 
Aktierna i Skanditek avregistreras av Euroclear Sweden 
(tidigare VPC) från respektive innehavares VP-konto, och 
istället kommer nya Bure-aktier att registreras på VP-
kontot, vilket beräknas ske tidigast i slutet av januari 
2010. En VP-avi kommer därefter att skickas till aktie-
ägarna och aktierna i Skanditek avnoteras. 

Bure-aktierna kommer att fortsätta att vara noterade 
på NASDAQ OMX Stockholm. Skanditeks aktier kommer 
att fortsätta att vara noterade på NASDAQ  OMX Stock-
holm tills fusionen har registrerats.

sista dag för handel i aktier i skanditek
Av registreringstekniska skäl är sista dag för handel med 
aktier i Skanditek på NASDAQ OMX Stockholm tre han-
delsdagar före registreringen av fusionen, vilket prelimi-
närt förväntas ske den 27 januari 2010.

Rätt att senarelägga tidpunkten för redovisning av 
vederlag
Bure förbehåller sig rätten, i samråd med Skanditek och i 
enlighet med vad som anges i fusionsplanen, att redovi-
sa fusionsvederlaget vid en senare tidpunkt än som ang-
es ovan, dock inte senare än den tionde dagen efter att 
Bolagsverket registrerat fusionen.

Handel i de nya aktierna
Det Nya Bure kommer att ansöka om upptagande av 
handel av de nyemitterade aktierna på NASDAQ OMX 
Stockholm (förutsatt att det Nya Bure godkänns för 
notering). Handel i de nya aktierna beräknas börja tidi-
gast den 28 januari 2010. Bures nuvarande  ticker på 
NASDAQ  OMX Stockholm kommer fortsatt att vara 
BURE. ISIN-koden för aktien är SE0000195810.

utdelning avseende de nya aktierna
De nyemitterade aktierna i Bure, vilka emitteras som 
fusionsvederlag, medför rätt till utdelning för första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som 
in faller närmast efter fusionen har registrerats av Bolags-
verket . 

Anvisningar samt anmälan till bolagsstämmor
Extra bolagsstämma i Bure
Extra bolagsstämma i Bure kommer att hållas tisdagen 
den 1 december 2009 kl. 16.00 på Världskulturmuseet, 
Södra vägen 54 (vid Korsvägen, bredvid Universeum) i 
Göteborg. Aktieägare som önskar delta i bolagsstäm-
man ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 
(tidigare VPC) förda aktieboken onsdagen den 
25 november 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i 
bolagsstämman senast kl. 12.00 onsdagen den 
25 november 2009. Anmälan ska ske hos bolaget under 
adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg, via 
bolagets hemsida www.bure.se (endast privatpersoner), 
per telefon 031-708 64 39 eller per e-post: info@bure.se. 
Vid anmälan bör uppges namn, telefonnummer samt 
person- eller organisationsnummer. Aktieägare som har 
sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att 
delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i 
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering 
måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före ons-
dagen den 25 november 2009. Aktieägare som önskar 
företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för 
ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stäm-
man insändas till bolaget under ovanstående adress. Den 
som företräder juridisk person ska bifoga kopia av ak-
tuellt registreringsbevis eller annan tillämplig  handling.

Extra bolagsstämma i skanditek
Extra bolagsstämma i Skanditek kommer att hållas tisda-
gen den 1 december 2009 kl. 10.00 i Salénhuset, Aulan, 
Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Aktieägare som önskar 
delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euro-
clear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken 
onsdagen den 25 november 2009, dels anmäla sin avsikt 
att delta i bolagsstämman senast kl. 12.00 onsdagen 
den 25 november 2009. Anmälan ska ske hos bolaget 
under adress Skanditek Industriförvaltning AB, Nybro-
gatan 6, 114 34 Stockholm, per telefon 08-614 00 20, 
per fax 08-614 00 38 eller per e-post info@skanditek.se. 
Vid anmälan bör uppges namn, telefonnummer, person- 
eller organisationsnummer, adress samt registrerat aktie-
innehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistre-
rade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, 
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare 
som önskar sådan omregistrering måste underrätta för-
valtaren om detta i god tid före onsdagen den 
25 november 2009.
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Aktieägare i Skanditek
För varje 4 aktier du innehar i Skanditek … … erhåller du 3 aktier i det Nya Bure.

Aktieägare i Bure
För varje aktie du innehar i Bure … …  erhåller du utdelning om 9,50 SEK och behåller även 

din aktie i Bure.

Vad händer med dina aktier?

Aktie
AktieAktie AktieAktie Aktie Aktie

Aktie Aktie + 9,50 SEK

Endast hela aktier i det Nya Bure kommer att utges till aktie ägare i Skanditek som fusionsvederlag. Bure och Skanditek  
kommer att uppdra åt SEB att lägga samman alla uppkomna fraktioner av Bure-aktier och därefter på aktie ägarnas 
vägnar sälja de sammanlagda aktierna på NASDAQ OMX Stockholm.
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Till styrelsen i Bure Equity AB (publ)
KPMG Corporate Finance, ett affärsområde inom KPMG, 
har av de oberoende ledamöterna i styrelsen i Bure 
Equity  AB (publ) (”Bure” eller ”Bolaget”) fått i uppdrag 
att uttala oss om skäligheten i föreslagen utbytesrelation 
av aktier med anledning av det förestående förslaget om 
ett samgående mellan Bure och Skanditek Industriför-
valtning AB (publ) (”Skanditek”) där Bure blir förvärvan-
de enhet. Såsom erbjudandet beskrivits för oss innebär 
det att aktieägarna i Bure först erhåller en engångsutdel-
ning om SEK 9,50 per aktie motsvarande totalt cirka SEK 
478 miljoner och att aktieägarna i Skanditek  därefter 
erbjuds 0,75 aktier i Bure för var aktie i Skanditek. Utdel-
ning och erbjudande innebär att Bures nettotillgångar 
(NAV) anses representera 50,7% av de samlade nettotill-
gångarna efter samgåendet och att Skanditeks nettotill-
gångar anses representera 49,3%.

Kombinationen avseende styrelseposter och ägande 
för Skanditek och personer i Skanditeks och Bures styrel-
ser har föranlett de oberoende ledamöterna i Bures sty-
relse att begära detta oberoende utlåtande.

Det underlag vi haft tillgängligt utgörs av:
Internt informationsmaterial från Bure och Skanditek   ■

avseende styrelsearbete, ekonomi, budgets och 
prognoser samt underlag inför den föreslagna 
affären .
Intervjuer med företagsledningarna i Bure och  ■

Skanditek  samt med de båda bolagens rådgivare SEB 
Enskilda.
Offentligt tillgänglig information som årsredovis- ■

ningar och data om bolag i branschen.

Vi har förutsatt att allt underlag varit korrekt och kom-
plett och har således ej varken reviderat eller verifierat 
den erhållna informationen och kan därför varken 

uttryckligen eller underförstått ta ansvar för informa-
tionens riktighet eller fullständighet. 

Värderingstidpunkten är 31 augusti 2009 och vi vill 
framhålla att informationen vi erhållit avseende tiden 
efter detta datum är av bedömnings- eller prognos-
karaktär.

Detta utlåtande från KPMG är endast avsett att tjäna 
som beslutsunderlag i det sammanhang som beskrivits 
ovan. Det får därför inte åberopas eller begagnas för 
något annat ändamål utan KPMG Corporate Finances 
skriftliga godkännande.

Bures enskilt största tillgång utgörs av aktier i 
Carnegie  Investment Bank (”CIB”) vilka förvärvades 
19 maj 2009.

Värdet av innehavet i CIB är förknippat med stor 
osäker het, där särskilt följande förhållanden inverkar på 
vår värdebedömning:

Om CIB skulle komma att uppvisa lönsamhet, exem- ■

pelvis i nivå med åren 2005 till 2007, och/eller om 
framgångsrika åtgärdsprogram kan implementeras 
avseende kostnadsnivåerna i CIB, förefaller inne-
havet attraktivt värderat i dagsläget.
CIB har emellertid under de senaste tolv månaderna  ■

varit föremål för allvarliga finansiella påfrestningar 
och Bures förvärv har skett som ett led i en pant-
realisation. Värdet av CIB härleds därför ur en förvän-
tan om återhämtning av marknadsandelar och lön-
samhet.

Med de reservationer som ligger i ovanstående gör vi föl-
jande bedömning:

Den föreslagna värderelationen mellan Bure och  ■

Skanditek bedöms ligga inom ett skäligt intervall.

Fairness opinion från KPMG

Stockholm den 13 oktober 2009

KPMG Corporate Finance1)

1) P.O. Box 161 06, 103 23 Stockholm. KPMG har gett sitt samtycke till att detta utlåtande tas in i informationsdokumentet.
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Till styrelsen i Skanditek Industriförvaltning AB 
(publ)
PricewaterhouseCoopers (”PwC”) har fått i uppdrag av 
styrelsen i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) (nedan 
”Skanditek”) att som oberoende expert bedöma skälig-
heten ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i 
Skanditek  av en aktieutbytesrelation om 0,75 aktie i Bure 
Equity AB (publ) (nedan ”Bure”) per aktie i Skanditek  
(nedan ”Utbytesrelationen”) vid en fusion mellan bola-
gen genom absorption med Bure som övertagande part 
och med fusionsvederlag i form av aktier i Bure. Utbytes-
relationen förutsätter att Bure före fusionen genomför 
en utdelning om 9,50 SEK per aktie. Skanditek och Bure 
har nedan gemensamt benämnts ”Bolagen”.

Vi har bedömt skäligheten av Utbytesrelationen 
genom att bedöma marknadsvärdena per aktie i 
Skanditek  respektive Bure, beaktande den förväntade 
utdelningen från Bure, grundat på förhållandena per 
den 13 oktober 2009.

Vår bedömning av aktiernas marknadsvärden har 
bland annat inkluderat analyser och värdebedömningar 
relaterade till Skanditeks respektive Bures aktieport följer, 
skattesituationer samt förvaltningsorganisationer. 

Vi har vid värderingen genomfört den informations-
insamling och analys som vi har bedömt vara nödvändig 
och relevant för vår bedömning av skäligheten i Utbytes-
relationen. Vi har härvid bland annat tagit del av följande 
information:
a)  Offentliggjord finansiell och annan information som 

vi bedömt relevant avseende Skanditek och Bure, 
däribland reviderade årsredovisningar för Bolagen 
för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008 samt halv-
årsrapporter för Bolagen per 30 juni 2009, 

b)  presentationer av Bolagens verksamheter och dess 
portföljbolag,

c)  SEB Enskildas värdering av Bolagen, daterad 4 sep-
tember 2009, vilken legat till grund för indikativ 
utbytesrelation, samt en presentation av uppdatera-
de värden per 16 september 2009, 

d)  diskussioner med Bolagens verkställande direktörer 
och andra ledande befattningshavare rörande 
re spektive portföljbolags verksamhet, finansiella 
ställning, resultat och framtida utveckling,

e)  statistik från NASDAQ OMX Stockholm avseende 
dagliga omsatta volymer och slutkurser för aktierna i 
AcadeMedia, Bure, Micronic, PartnerTech, Skanditek  
och Vitrolife,

f)  årsredovisningar samt finansiella rapporter för port-
följbolag till Bolagen,

g)  skatteutredning Ernst & Young, avseende sam-
gående mellan Bure och Skanditek, daterad den 
11 augusti 2009,

h)  analytikerrapporter för Bolagen samt vissa noterade 
portföljbolag utgivna under 2009.

Vi har förlitat oss på att den information som lämnats 
och på annat sätt gjorts tillgänglig för oss av represen-
tanter för Skanditek och Bure har varit korrekt och full-
ständig i alla väsentliga avseenden. Vi har inte gjort 
någon bedömning av till vilka kursnivåer Bure- respektive 
Skanditek-aktien kan komma att handlas i framtiden.

Vårt utlåtande grundar sig med nödvändighet på de 
finansiella, ekonomiska, marknadsmässiga och övriga 
omständigheter som gäller idag, och den information 
som gjorts oss tillgänglig per dags dato. Förändringar i 
angivna förutsättningar kan påverka de antaganden som 
legat till grund för vår värdebedömning och vi påtar oss 
inte något ansvar för att uppdatera, revidera eller 
bekräfta  detta utlåtande. 

Vi har inte agerat finansiella rådgivare till styrelsen i 
Skanditek i samband med transaktionen. Vårt arvode för 
detta uppdrag är inte beroende av beslut om transaktio-
nens fullföljande. 

Detta utlåtande är ställt till styrelsen för Skanditek i 
syfte att utgöra underlag för dess ställningstagande av-
seende Utbytesrelationen och vi accepterar inget ansvar 
för dess användning till andra ändamål än detta. 

Med beaktande av ovanstående förutsättningar och 
reservationer är PwCs uppfattning att den erbjudna 
Utbytesrelationen ur finansiell synvinkel är skälig för 
Skanditeks aktieägare. 

Fairness opinion från PwC

Stockholm den 13 oktober 2009

PricewaterhouseCoopers AB1)

1) 113 97 Stockholm. PwC har gett sitt samtycke till att detta utlåtande tas in i informationsdokumentet.
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Både Bure och Skanditek är investeringsbolag med målsättning att genom förvärv, utveckling och avyttring av 
rörelsedrivande verksamheter skapa värde för sina aktieägare. Det Nya Bure kommer efter fusionen att präglas 
av samma grundläggande synsätt. Moderbolaget i koncernen kommer att bli Bure med föreslaget säte i Stock-
holm. Det Nya Bures namn föreslås fortsatt vara Bure Equity AB.

Det Nya Bure

Affärsidé, mål och strategier
Affärsidé
Det Nya Bures affärsidé ska vara att förvärva, utveckla 
och avyttra rörelsedrivande verksamheter så att:

aktieägarna i det Nya Bure får god avkastning på sitt  ■

förvaltade kapital genom tillgång till en portfölj av 
professionellt förvaltade bolag; 
portföljbolagen kontinuerligt kan utveckla sina  ■

re spektive affärer och därigenom uppnå sin fulla 
potential.

Mål
Det övergripande målet är att investerare ska uppfatta 
det Nya Bure som en lönsam investering och att portfölj-
bolagen ska vara framgångsrika i sina respektive affärer 
med en kontinuerlig värdetillväxt.

För att nå målet ska den potentiella värdetillväxten i  ■

varje enskild investering tydligt kunna bidra till den 
långsiktiga tillväxten av det Nya Bures börsvärde.
Varje enskild investering ska ha en IRR (Internal Rate  ■

of Return), årlig avkastning, som överstiger 
12 procent .

Strategi
Det Nya Bures strategi ska vara att i egenskap av tydlig 
ägare skapa värden i portföljbolagen. Det Nya Bures verk-
samhet kommer huvudsakligen att kännetecknas av att:

vara tydlig, professionell och långsiktig ägare med  ■

ett huvudägaransvar och en aktiv ägaragenda;
vidareutveckla nuvarande portfölj samt göra nya  ■

investeringar i såväl noterade som onoterade bolag;
fokusera på operationell effektivitet, tillväxtfrämjan- ■

de åtgärder och portföljbolagens kapitalstrukturer; 
moderbolaget i princip ska vara skuldfritt och port- ■

följbolagen över tid ska ha en skuldsättning som är 
adekvat i förhållande till bedömd rörelserisk.
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Det Nya Bure kommer efter fusionen att ha en balanse-
rad portfölj av noterade och onoterade, små och stora 
innehav. Det största bolaget i portföljen kommer att 
utgöras av den onoterade investmentbanken Carnegie. 
Bolaget kommer att ha betydande ägarandelar i de börs-

noterade bolagen AcadeMedia, Micronic, PartnerTech 
och Vitrolife. Informationen nedan avseende nettoom-
sättning, rörelseresultat, bokfört värde är hämtat från 
respektive bolags delårsrapporter (januari–september 
2009) och årsredovisningar för 2008.

Översikt av portföljbolagen

Lista över de största portföljbolagen i det Nya Bure

Noterade portföljbolag
Nettoomsättning Rörelseresultat

Belopp i MSEK Ägarandel
Jan–sep 

2009
Helår 
2008

Jan–sep 
2009

Helår 
2008

Marknadsvärde  
30 september 2009

Noterade portföljbolag

AcadeMedia1) 13,9% 1 501 1 749 123 134 160 

Micronic2) 38,0% 590 568 6 –38 314 

PartnerTech 43,0% 1 592 2 529 –5 28 140 

Vitrolife 26,2% 3)                            207 225 24 27 135 

Summa, noterade portföljbolag 3 890 5 071 148 151 749

Onoterade portföljbolag
Bokfört värde 

30 september 2009
Carnegie4) 35,0% (26,3%5)) 1 348 2 742 –82 38 412

Mercuri 100,0% 6)                            468 784 –70 6 275

EnergoRetea 94,3% 6)                            204 274 8 20 104

Max Matthiessen 17,5% 416 605 8 74 4

SRC 96,2% 6)                                23 37 –1 1 12

Celemi 30,4% 23 57 –7 9 9

Aptilo Networks 9,9% 34 39 –1 –5 5

CMA Microdialysis7) 43,8% 40 57 –11 –7 41

H. Lundén Holding 20,0% 15 32 8 19 48

The Chimney Pot 48,6% 85 128 1 –3 12

Theducation 74,3% 130 152 4 –5 5

Summa, onoterade portföljbolag 2 786 4 907 –143 147 920

1)  AcadeMedias nettoomsättning och rörelseresultat för 2008 anges proforma efter sammanslagningen med Anew Learning. 
2)  Nettoomsättning och rörelseresultat ej justerade för förvärv av MYDATA. Per den 2 juli 2009 genomfördes samgåendet mellan Micronic och MYDATA varefter inne-

havet i MYDATA ersattes av ett 38-procentigt ägande i Micronic.
3)  25,9 procent av kapitalet utan beaktande av återköpta aktier och 26,2 procent med beaktande av återköpta aktier.
4)  Rörelseresultat för Carnegie är före kreditreserveringar. Resultatet för Carnegie avser Carnegie Investment Bank-koncernen och exkluderar förvärvsbolaget som ägs 

av Bure.
5)  Justerat för beslutat men ej genomfört ägarspridningsprogram.
6) Bolaget har ett ägarspridningsprogram. För mer information, se Bures delårsrapport för niomånadersperioden januari–september 2009.
7)  Ägarandelen per 30 september 2009. Ägarandelen i CMA har påverkats av utspädningseffekt.
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Beskrivning av portföljbolagens verksamheter
Nedan ges en kortare beskrivning av portföljbolagens verksamheter och marknader. För ytterligare information om 
portföljbolagens verksamheter och marknader hänvisas till Bures och Skanditeks årsredovisningar för räkenskapsåret 
2008 som är införlivade genom hänvisning, samt Bures och Skanditeks delårsrapporter för niomånadersperioden 
januari  – september 2009 vilka utgör en del av detta informationsdokument. 

Noterade portföljbolag

Portföljbolag Beskrivning av verksamhet Information
 •   AcadeMedia är ett av Sveriges ledande utbild-

ningsbolag för såväl privat som offentlig verksam-
het. I verksamheten, som sträcker sig från förskola 
till högskola, finns närmare 25 000 elever vid över 
70 skolor runt om i landet

•   AcadeMedia har idag cirka 2 300 medarbetare, 
85 rektorer, 11 gymnasiechefer och en rad andra 
ledare

Nuvarande portföljbolag i Skanditek 
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
VD: Marcus Strömberg
Det Nya Bures ägarandel: 13,9%

 •   Micronic utvecklar, tillverkar och marknadsför en 
av världens mest avancerade produktionsutrust-
ning – mönsterritare

•   MYDATA, Micronics senaste förvärv, tillgodoser 
den tillverkande elektronikindustrins behov av pro-
dukter och tjänster inom ytmontering

Nuvarande portföljbolag i Skanditek
Styrelseordförande: Rune Glavare
VD: Sven Löfquist
(Tillträdande VD: Peter Uddfors)
Det Nya Bures ägarandel: 38,0%

 •   PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade 
produkter på kontrakt inom utvalda affärsseg-
ment och för kunder med ledande positioner i 
Europa

•   PartnerTech har cirka 1 400 medarbetare vid 
anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, 
England, USA och Kina

Nuvarande portföljbolag i Skanditek
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
VD: Rune Glavare
Det Nya Bures ägarandel: 43,0%

 •   Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför 
avancerade, effektiva och säkra produkter och sys-
tem för odling, handhavande och förvaring av cel-
ler med intentionen att använda dessa i terapeu-
tiskt syfte

•   Vitrolife har verksamhet inom tre produktområ-
den: Fertilitet, Transplantation och Stamcells odling

Nuvarande portföljbolag i Skanditek
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
VD: Magnus Nilsson
Det Nya Bures ägarandel: 26,2%1)

1) 25,9 procent av kapitalet utan beaktande av återköpta aktier och 26,2 procent med beaktande av återköpta aktier.
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Onoterade portföljbolag

Portföljbolag Beskrivning av verksamhet Information
 •   Carnegie Investment Bank AB är en ledande obe-

roende investmentbank med nordiskt  fokus
•   De huvudsakliga affärsområdena inkluderar värde

pappershandel, investment banking, kapitalför-
valtning och private banking

•   Antalet medarbetare uppgår till cirka 700, för delat 
på kontor i åtta länder

Nuvarande portföljbolag i Bure
Styrelseordförande: Arne Liljedahl
VD: Frans Lindelöw
Det Nya Bures ägarandel: 35,0% 
(26,3%1))

 •   Mercuri International är Europas ledande konsult 
och utbildningsföretag inom försäljning och ledar-
skap med verksamhet i alla världsdelar via helägda 
dotterbolag och franchisetagare

•   Mercuri har idag cirka 550 heltidsanställda i 
40 länder runtom i Europa, Asien, Nord- och Syd 
Amerika, Mellanöstern, Syd Afrika och Australien

Nuvarande portföljbolag i Bure
Styrelseordförande: Mats Pousette
VD: Susanne Lithander
Det Nya Bures ägarandel: 100,0%2)

 •   EnergoRetea Group AB med dotterbolaget CLC är 
ett konsultföretag som arbetar med tekniska kon-
sulttjänster inom två olika områden – installationer 
i byggnader respektive kraftförsörjning till byggna-
der och områden/regioner inklusive ICT (Informa-
tion & Communication Technology)

•   EnergoRetea har cirka 270 anställda, huvudsakli-
gen civilingenjörer eller ingenjörer

Nuvarande portföljbolag i Bure
Styrelseordförande: Kjell Duveblad
VD: Martin Dahlgren
Det Nya Bures ägarandel: 94,3%2)

 •   Max Matthiessen är Sveriges ledande oberoende 
rådgivare inom personförsäkring och långsiktigt 
trygghetssparande, till primärt medelstora till stora 
företag och organisationer och deras medarbetare

•   Max Matthiessen har 330 medarbetare och för-
medlar premier för 11 miljarder kronor per år

Nuvarande portföljbolag i Bure
Styrelseordförande: Claes Ekström
VD: Christoffer Folkebo
Det Nya Bures ägarandel: 17,5%

 •   Scandinavian Retail Center (SRC) är ett konsult
företag och en reklambyrå med retail som speciali-
sering

•   SRC har cirka 20 medarbetare

Nuvarande portföljbolag i Bure
Styrelseordförande: Carl Backman
VD: Ola Dolck
Det Nya Bures ägarandel: 96,2%2)

 •   Celemi är ett kunskapsföretag som erbjuder kon-
sulttjänster och en väl beprövad pedagogisk 
metod med affärssimuleringar och skräddarsydda 
lärprogram

Nuvarande portföljbolag i Bure
Styrelseordförande: Göran Havander
VD: Lars Ynner
Det Nya Bures ägarandel: 30,4%

 •   Aptilo utvecklar och säljer systemlösningar vilka 
möjliggör fast- och trådlös Internetaccess på 
publika platser, kontor och hemmiljö

Nuvarande portföljbolag i Skanditek
Styrelseordförande: Katarina Bonde
VD: Torbjörn Wård
Det Nya Bures ägarandel: 9,9%

 •   CMA utvecklar, tillverkar och marknadsför 
medicin tekniska produkter, instrument och 
förbrukningsartiklar 

Nuvarande portföljbolag i Skanditek
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
VD: Philip Siberg
Det Nya Bures ägarandel: 43,8%

 •   H. Lundén Holding AB bedriver i huvudsak verk-
samhet i H. Lundén Kapitalförvaltning AB som för-
valtar hedgefonden Eikos

Nuvarande portföljbolag i Skanditek
Styrelseordförande: Lars Stenberg
VD: Harald Lundén
Det Nya Bures ägarandel: 20,0%

 •   The Chimney Pot är ett av norra Europas ledande 
företag inom avancerade tjänster för spelfilm, 
reklamfilm och musikvideor

•   Verksamhet i Sverige, Polen, Ukraina samt minori-
teter i Norge och Dubai

Nuvarande portföljbolag i Skanditek
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
VD: Henric Larsson
Det Nya Bures ägarandel: 48,6%

 •   Utbildningsanordnare inom gymnasieskolor och 
vuxenutbildning

•   Närmare 1 600 elever vid sju gymnasieskolor och 
vuxenutbildning i 55 kommuner

Nuvarande portföljbolag i Skanditek
Styrelseordförande: Henrik Blomquist
VD: Anne Lindblad Danielsson
Det Nya Bures ägarandel: 74,3%

1) Justerat för beslutat men ej genomfört ägarspridningsprogram.
2) Bolaget har ett ägarspridningsprogram. För mer information, se Bures delårsrapport för niomånadersperioden januari–september 2009.
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Ägarstrukturerna nedan för Bure och Skanditek baseras 
på uppgifter från Euroclear per den 30 september 2009 
och har justerats med hänsyn till känd information.1) 
Antalet aktier är baserat på det antal utestående aktier 
som respektive bolag har rapporterat per den 30 sep-
tember 2009.

Skanditek äger för närvarande cirka 10 miljoner 
aktier2) i Bure motsvarande 19,9 procent av Bures aktie-
kapital och röster. Dessa aktier avses makuleras snarast 

efter att fusio nen har genomförts. Proforma ägarstruktur 
i det Nya Bure redovisas nedan.

Styrelsernas förslag till fusion stöds av bolagens större 
aktieägare familjen Tigerschiöld, Catella Fonder och 
familjen Björkman (inklusive Johan Björkmans stiftelse), 
vilka tillsammans innehar cirka 25 procent av aktierna i 
Bure (inklusive Skanditeks aktieinnehav om 19,9 pro-
cent) respektive cirka 63 procent i Skanditek.

1) Aktieägartabellen är baserad på information om de största 10 aktieägarna i respektive bolag.
2)  Skanditek har till vissa anställda i Bure ställt ut köpoptioner avseende förvärv av sammanlagt 400 000 aktier i Bure. Om dessa köpoptioner utnyttjas före registre-

ringen av fusionen innebärande att Skanditek levererar aktier i Bure, vilket kan ske senast den 15 januari 2010, kommer minskningsbeloppet och antalet indragna 
aktier att minska i motsvarande mån.

Pro forma ägarstruktur för det Nya Bure

Aktier i Bure Aktier i Skanditek Aktier i det Nya Bure

Antal  
aktier, milj.

% av  
kapital/

röster
Antal 

aktier, milj.

% av  
kapital/ 

röster
Antal  

aktier, milj.

% av  
kapital/ 

röster
Catella fonder 2,7 5,3%  13,2 20,2%  12,6 14,1% 

Dag Tigerschiöld och närstående – –  12,4 19,0%  9,3 10,4% 

Patrik Tigerschiöld och närstående – –  8,1 12,4%  6,1 6,8% 

Familjen Björkman – –  7,4 11,3%  5,5 6,2% 

Nordea fonder 2,4 4,8%  3,6 5,6%  5,2 5,8% 

Radar fonder – –  2,6 4,0%  2,0 2,2% 

SEB 1,8 3,5% – –  1,8 2,0% 

Eikos 1,4 2,9% – –  1,4 1,6% 

Öresund 1,3 2,5%  – –  1,3 1,4% 

Lannebo fonder – –  1,6 2,5%  1,2 1,4% 

10 största ägarna i det nya Bure 9,6 19,0%  49,0 75,0%  46,3 51,9% 
Övriga aktieägare1) 40,8 81,0%  16,4 25,0%  43,0 48,1% 

Totalt2) 50,3 100,0%  65,4 100,0%  89,3 100,0% 

1) Skanditeks innehav i Bure om cirka 10 miljoner aktier är inkluderat i övriga aktieägare för Bure.
2)  Proforma aktier i det Nya Bure efter makulering av Skanditeks nuvarande innehav av aktier i Bure (cirka 10 miljoner aktier).

Ägare med betydande inflytande
Dag Tigerschiöld och Patrik Tigerschiöld är tillsammans 
huvudaktieägare i Skanditek med cirka 31 procent av 
bolagets kapital och röster. Dag Tigerschiöld är även sty-
relseledamot i Skanditeks styrelse. Efter fusionen kom-
mer Dag Tigerschiöld och Patrik Tigerschiöld tillsammans 
att inneha cirka 17 procent av det Nya Bures kapital och 
röster. Vidare avses nuvarande VD för Skanditek , Patrik 
Tigerschiöld som är son till Dag Tigerschiöld, utses till VD 
för det Nya Bure. Detta innebär att Dag Tigerschiöld och 
Patrik Tigerschiöld med familjer efter fusionen kommer 
att kunna utöva inflytande i det Nya Bure samt på 
bolagsstämmor i det Nya Bure.

Proforma ägarstruktur
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Styrelse
Bures valberedning föreslår Skanditeks nuvarande 
styrelse ordförande Björn Björnsson till styrelseordförande 
i det Nya Bure.

Utöver Björn Björnsson föreslås omval av Håkan Lars-
son, Kjell Duveblad och Ann-Sofi Lodin samt nyval av 
Mathias Uhlén.

Mathias Uhlén har sedan 1992 varit styrelseledamot 
i Skanditek. Mathias är teknologie doktor och professor 
i mikrobiologi och bland annat ledamot av Vetenskaps-
akademien (KVA) och Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA).

Patrik Tigerschiöld avgår ur styrelsen för Bure.

Ledning
Nuvarande VD för Skanditek samt nuvarande styrelse-
ordförande för Bure, Patrik Tigerschiöld, föreslås som VD 
för det Nya Bure.

Revisorer
Revisor för det Nya Bure kommer fortsatt att vara Staffan 
Landén från Ernst & Young.

För mer information om styrelse, ledning och revisorer se 
rubriken ”Styrelse, ledning, revisorer och anställda” 
under avsnittet ”Kompletterande information om Bure” 
samt avsnittet ”Kompletterande information om Skandi-
tek” under avsnittet ”Övrigt”.

Styrelse, ledning och revisorer
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Preliminär finansiell information proforma
Nedan återgivna icke reviderade räkenskaper proforma 
har upprättats för att illustrera det nya moderbolagets 
och den sammanslagna koncernens finansiella ställning 
och resultat efter genomförd fusion. En proformaredo-
visning beskriver en hypotetisk situation och syftet är att 
tillhandahålla information och belysa fakta. Avsikten är 
inte att presentera den finansiella ställning eller resultat 
som verksamheten skulle ha haft om det Nya Bure hade 
bildats under redovisningsperioden. Inte heller kan den-
na information nödvändigtvis anses ge indikation på den 
sammanslagna koncernens framtida resultat .

Balansräkningarna proforma har upprättats som om 
fusionen var genomförd per den 30 september 2009. 
Resultaträkningarna proforma för de första nio måna-
derna 2009 har upprättats utifrån faktiska resultaträk-
ningar för respektive moderbolag och koncern för dessa 
perioder som om fusionen var genomförd per den 
1 januari 2009. I samband med detta har en preliminär 
omräkning av Skanditeks resultaträkningar gjorts från 
funktionsindelad presentationsform till kostnadsslags-
indelad presentationsform.

Proformabalansräkningarna och proformaresultaträk-
ningarna har sammanställts i enlighet med kraven i 
punkt 20.2 bilaga I och bilaga II prospektförordningen 
809/2004/EG och baseras på ej reviderade delårsrappor-
ter för Bure och Skanditek avseende perioden 1 januari 
2009 – 30 september 2009.

Proformabalansräkningarna och proformaresultaträk-
ningarna har sammanställts i enlighet med de redovis-
ningsprinciper som gäller för Bure (moderbolaget res-
pektive koncernen) såsom de beskrivs i Bures 
delårsrapport. Dessa redovisningsprinciper kommer att 
gälla även för den sammanslagna enheten. Bure har inte 
antagit några nya redovisningsprinciper under 2009. 
Bure har ej heller antagit några nya redovisningsprinciper 
till följd av den aktuella fusionen.

Fusionen har redovisats enligt förvärvsmetoden där 
Bure är det övertagande bolaget. Vid upprättande av 
koncernredovisning för den sammanslagna koncernen 
kommer Bure att fastställa nya anskaffningsvärden på 
Skanditeks tillgångar och skulder då dessa ska värderas 
till marknadsvärde. Vid upprättande av förvärvsanalysen 
har en preliminär bedömning gjorts av verkliga värden på 
samtliga tillgångar. Den preliminära förvärvsanalysen 
visar att en negativ goodwill uppkommer uppgående till 
172 MSEK. I enlighet med gällande redovisningspraxis 
ska denna redovisas som en intäkt i resultaträkningen  
vilket beaktats i proformaredovisningen för koncernen. 
Slutligt värde på eventuell negativ goodwill identifieras i 
samband med att fusionsvederlaget fastställes. Juste-
ringar har också skett för transaktioner som förekommit 
mellan bolagen under innevarande år. 

Fusionsvederlagets storlek är beroende av marknads-
kursen på Bures aktier vid tidpunkten för fusionens 
genomförande och kan alltså inte fastställas slutligt 
innan  denna tidpunkt. Beslut om fusion skall fattas på 
respektive bolags bolagsstämma den 1 december 2009.  
I nedanstående proforma har aktiekursen 26,50 SEK per 
aktie i Bure använts vid beräkning av fusionslikvidens 
storlek vilket motsvarar stängningskursen på Bures aktie 
den 28 oktober 2009, om 36,00 SEK per aktie, justerat 
för den föreslagna utdelningen om 9,50 SEK per aktie. 

Alla justeringar bedöms ha en bestående effekt på det 
Nya Bure. Justering för kostnadsbesparingar eller kostna-
der i samband med fusionen har inte inkluderats. 

Avsikten är att det Nya Bure ska redovisa konsolidera-
de räkenskaper för den sammanslagna koncernen tidi-
gast från januari 2010. 

Proformaredovisning
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Resultaträkningar proforma januari – september 2009

Proforma resultaträkning för koncernen

MSEK

Bure, 
Jan–sep 2009 
(ej reviderat)

Skanditek, 
Jan–sep 2009 
(ej reviderat)

Effekter av fusionen
(ej reviderat)

Nya Bure, 
Jan–sep 2009 
(ej reviderat)

Not 1 Not 2 Not 3
Nettoomsättning 722,1 129,8 851,9

Upplösning av negativ goodwill 171,7 171,7

Resultat från intressebolag 223,2 144,3 367,4

Resultat från övriga portföljbolag – 28,7 –28,7 –

Personalkostnader –514,2 –77,9 –592,1

Övriga externa kostnader –212,9 –35,6 –248,5

Övriga rörelsekostnader –46,6 –22,5 –69,1

Av- och nedskrivningar –88,2 –3,1 –91,3

Förändringar av verkligt värde på 
finansiella instrument – –5,4 –5,4

Finansiellt netto 7,2 0,6 7,8

Periodens resultat från avyttrad 
verksamhet 22,2 63,9 86,1

Resultat före skatt 112,9 222,8 –28,7 171,7 478,6

Skatt –7,8 – –7,8

Periodens resultat 105,1 222,8 –28,7 171,7 470,8

Övrigt totalresultat –20,4 146,9 –114,9 11,6

Totalresultat 84,7 369,7 –28,7 –114,9 171,7 482,4

Not 1 – Eliminering av realiserat värdeutfall redovisad i Skanditek avseende inlösenprogram i Bure.
Not 2 – Eliminering av värdeförändring redovisad i Skanditek avseende innehav i Bure.
Not 3 – Upplösning av negativ goodwill 

Proforma resultaträkning för moderbolaget

MSEK

Bure, 
Jan–sep 2009  
(ej reviderat)

Skanditek,  
Jan–sep 2009  
(ej reviderat)

Effekter av 
fusionen

(ej reviderat)

Nya Bure, 
Jan–sep 2009 
(ej reviderat)

Not 1
Intäkter – – –

Exitresultat 22,3 –27,0 –4,7

Reverseringar och nedskrivningar –109,4 74,4 –35,0

Utdelning 8,0 2,1 10,1

Resultat från övriga portföljbolag – 28,7 –28,7 –

Personalkostnader –14,0 –9,2 –23,2

Övriga externa kostnader –7,5 –5,9 –13,4

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –0,1 –0,1 –0,2

Förändring verkligt värde finansiella instrument – –5,4 –5,4

Rörelseresultat före finansiellt netto –100,7 57,6 –28,7 –71,8

Finansiellt netto 14,9 2,3 17,2

Resultat före skatt –85,8 59,8 –28,7 –54,6

Skatt – – –

Periodens resultat –85,8 59,8 –28,7 –54,6

Not 1 – Eliminering av realiserat värdeutfall redovisad i Skanditek avseende inlösenprogram i Bure.
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Balansräkningar proforma 30 september 2009

Proforma balansräkning för koncernen

MSEK

Bure, 
30 sep 2009 

(ej reviderat)

Skanditek,  
30 sep 2009  

(ej reviderat)
Effekter av fusionen

(ej reviderat)

Nya Bure, 
30 sep 2009 

(ej reviderat)
Not 1 Not 2 Not 3

Immateriella tillgångar 401,6 33,4 435,0

Materiella tillgångar 70,6 10,1 80,7 

Finansiella anläggningstillgångar 769,9 1 411,1 –95,2 –163,0 –289,8 1 633,0

Varulager m.m. 28,1 – 28,1 

Kortfristiga fordringar 253,6 55,9 309,5 

Likvida medel och kortfristiga  
placeringar 656,1 205,4 –383,1 478,4 

Summa tillgångar 2 179,9 1 715,9 –478,3 –163,0 –289,8 2 964,7
   

Eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 1 548,8 1 633,6 –478,3 –163,0 –289,8 2 251,3

Eget kapital hänförligt till  
minoriteten 7,6 1,6 9,2 

Långfristiga skulder 131,7 4,9 136,6 

Kortfristiga skulder 491,8 75,8 567,6 

Summa eget kapital och skulder 2 179,9 1 715,9 –478,3 –163,0 –289,8 2 964,7

Not 1 – Utdelning från Bure i enlighet med fusionsvillkoren varvid beaktas att cirka 95,2 MSEK lämnas till Skanditek.
Not 2 – Justering av redovisat värde avseende Skanditeks innehav till verkliga värden per 30 september 2009.
Not 3 –  Redovisning av fusionen inklusive makulering av Skanditeks kvarvarande innehav i Bure. Vid redovisning av förvärvet uppkommer en negativ goodwill då 

fusionsvederlaget, beräknad till 1 298,9 MSEK per 28 oktober 2009, understiger förvärvat eget kapital om 1 470,6 MSEK. Skillnaden, 171,7 MSEK, har lösts 
upp över resultaträkningen och ingår därigenom i redovisat eget kapital för det Nya Bure.

Proforma balansräkning för moderbolaget

MSEK

Bure, 
30 sep 2009 

(ej reviderat)

Skanditek,  
30 sep 2009  

(ej reviderat)
Effekter av fusionen

(ej reviderat)

Nya Bure, 
30 sep 2009 

(ej reviderat)
Not 1 Not 2 Not 3

Materiella tillgångar 0,3 0,3 0,6 

Finansiella anläggningstillgångar 904,1 1 277,1 –95.2 –289,8 16,1 1 812,3 

Varulager m.m. 51,2 – 51,2 

Kortfristiga fordringar 99,9 12,8 112,7 

Likvida medel och kortfristiga  
placeringar 522,0 194,6 –383,1 333,5 

Summa tillgångar 1 577,5 1 484,8 –478,3 –289,8 16,1 2 310,3 
   

Eget kapital 1 351,1 1 462,6 –478,3 –289,8 –163,7 1 881,9 

Fusionsdifferens 179,8 179,8

Långfristiga skulder 0,0 0,0 0 

Kortfristiga skulder 226,4 22,3 248,7 

Summa eget kapital och skulder 1 577,5 1 484,8 –478,3 –289,8 16,1 2 310,3 

Not 1 – Utdelning från Bure i enlighet med fusionsvillkoren varvid beaktas att cirka 95,2 MSEK lämnas till Skanditek.
Not 2 – Makulering av Skanditeks kvarvarande innehav i Bure.
Not 3 –  Redovisning av fusionen inklusive justering av redovisat värde avseende Skanditeks innehav till verkliga värden per 30 september 2009. Vid redovisning av för-

värvet uppkommer en fusionsdifferens om 179,8 MSEK motsvarande skillnaden mellan fusionsvederlag och förvärvat eget kapital.
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Revisorsrapport avseende proformaredovisning

Till styrelsen i Bure Equity AB (publ)
Org. 556454-8781

Vi har granskat den proformaredovisning som framgår på sidorna 25–27 i Bure Equity ABs (”Bure”) och Skanditek 
Industri förvaltning ABs (”Skanditek”) informationsdokument daterat den 16 november 2009.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur fusionen mellan Bure och Skanditek skulle 
ha kunnat påverka balansräkningen för Burekoncernen och moderbolaget per 30 september 2009 om fusionen hade 
genomförts 30 september 2009 samt resultaträkningen för Burekoncernen och moderbolaget för perioden 1 januari 
2009 t.o.m. 30 september 2009 om fusionen hade genomförts 1 januari 2009.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i pro-
spektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II punkt 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har ingen 
skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte 
något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det 
ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare.

utfört arbete
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Vårt arbete, vilket 
inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jäm-
föra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna 
och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder 
som anges på sidorna 25–27 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av 
Bure.

uttalande
Vi anser att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på sidorna  
25–27 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av Bure.

Göteborg den 16 november 2009

Ernst & Young AB
Staffan Landén

Auktoriserad revisor
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Finansiella effekter av fusionen
Fusionen beräknas leda till vissa kostnadssynergier, 
såsom minskade kostnader för notering, redovisning, 
lokaler, rådgivare, personal och andra kostnader förknip-
pade med moderbolagen. Målsättningen är att kost-
nadssynergier till följd av samgåendet ska innebära att 
förvaltningskostnaden i relation till förvaltat kapital för-
väntas understiga 1,5 procent, vilket innebär en hal-
vering av den sammanlagda förvaltningskostnaden med 
full effekt från 2011.

Investeringar
Det Nya Bures affärsmodell bygger på förvärv, utveckling 
och avyttring av rörelsedrivande verksam heter inom 
främst Norden. Investeringar i sådana verksamheter 
utgör och kommer att utgöra huvuddelen av det Nya 
Bures investeringar.

Det Nya Bure kommer att ha vissa åtaganden gällande 
Carnegie och Mercuri  International. För mer information 
om dessa, se avsnitt ”Övrig information” under rubriken 
”Väsentliga avtal”. Utöver dessa investeringar finns det 
inga väsentliga pågående investeringar.

Det Nya Bure kommer att finansiera investeringar i nya 
och existerande portföljbolag samt åtagande gällande 
Carnegie och Mercuri International via befintlig kassa.

Uttalande avseende rörelsekapitalet
Bure bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är till-
räckligt för de aktuella behoven för det Nya Bure under 
de kommande 12 månaderna.

Skatteeffekter
Den föreslagna fusionen innebär att rätten att utnyttja 
kvarvarande underskott från tidigare år begränsas för 
såväl Bure som Skanditek. Bure kan utnyttja sådant 
underskott först sjätte (6:e) beskattningsåret efter det 
beskattningsår då Skanditek upplösts, det vill säga år 
2016. Bure hade vid utgången av 2008 ett underskott på 
391 MSEK och Skanditek på 89 MSEK. Underskotten är 
inte upptagna som uppskjuten skattefordran. Därutöver 
fanns vid utgången av 2008 underskott om totalt MSEK 
260 respektive 69 MSEK i respektive moderbolags dot-
terbolag med eventuella underkoncerner vilka inte 
påverkas av fusionen. Delar av dessa underskott är upp-
tagna som uppskjuten skattefordran motsvarande 
värden  om totalt 31 MSEK i Bure-koncernen och 
22 MSEK i Skanditek-koncernen.

Kostnader för fusionen
Kostnader för genomförandet av fusionen förväntas 
uppgå till cirka 13 MSEK.

Övrig finansiell information för det Nya Bure 
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Bure är ett investeringsbolag med huvudinriktningen att 
vara en långsiktig ägare till onoterade bolag med god 
och stabil intjäning och i branscher där bolaget har en 
erfarenhet. Som tydlig huvudägare och med utgångs-
punkt i operationell effektivitet, tillväxtfrämjande åtgär-
der samt bolagens kapitalstruktur skapas värde till Bures 
aktie ägare.

Bures huvudsakliga innehav
Innehav Ägarandel
Carnegie Investment Bank AB 35,0% (26,3%1))

Mercuri International 100,0%2)

Max Matthiessen 17,5%

EnergoRetea 94,3%2)

Celemi 30,4%

SRC 96,2%2)

1) Justerat för beslutat men ej genomfört ägarspridningsprogram.
2)  Bolaget har ett ägarspridningsprogram. För mer information, se Bures  

delårsrapport för niomånadersperioden januari–september 2009.

Finansiell målsättning
Bures aktie ska ■  över tid generera en totalavkastning 
på minst 10 procent 
Förvaltningskostnaderna ska ■  vara låga och inte över 
tid överstiga 1,5 procent av bolagets totala tillgångar 
Den organiska såväl som den förvärvsdrivna tillväx- ■

ten ska över tid tillsammans uppgå till minst 15 pro-
cent 
Bure ska ■  över tid ha en utdelning som reflekterar till-
växten i eget kapital. Utdelningen ska kunna kom-
pletteras med andra åtgärder, såsom återköp av 
egna aktier, inlösenprogram samt utdelning av aktie-
innehav 
Moderbolaget ska ■  i princip vara skuldfritt och Bures 
bolag i koncernen ska över tid ha en skuldsättning 
som är adekvat i förhållande till bedömd rörelserisk 

Strategi
Bures strategi är att som en tydlig ägare skapa värden i 
portföljbolagen. Genom en investering i Bure erbjuds 
 aktieägarna möjlighet att investera i en portfölj av onote-
rade bolag med en förhållandevis låg exponering mot 
den allmänna konjunkturen. Bures fokus är inriktat på 
att skapa en väl balanserad portfölj utifrån rörelserisk 
och finansiell risk. 

Bures affärer kommer huvudsakligen att kännetecknas 
av: 

att vara långsiktiga ägare,  ■ det vill säga Bures arbete 
ska inte vara exit-drivet; 
att vidareutveckla nuvarande portfölj ■ ; 
att huvudsakligen investera i onoterade bolag ■ ; 
att investera i bolag med god och stabil intjäning ■ ; 
att vara huvudägare med avgörande inflytande ■ ; och 
att fokusera på operationell effektivitet, tillväxtfräm- ■

jande åtgärder och portföljbolagens kapitalstruktur.

Kompletterande information om Bure

Verksamhetsbeskrivning
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Finansiell översikt helåren 2006–2008 samt  
perioderna januari till och med september 2008 
och 20091), 2)

Räkenskaperna för de tre senaste räkenskapsåren är 
införlivade i informationsdokumentet via hänvisning. 
Samtliga rapporter finns att tillgå på Bures hemsida 
www.bure.se. Rapporterna finns även att beställa via 
Bure på e-post: info@bure.se eller telefon:  
+46 (0)31-708 64 00.

Bures årsredovisningar för 2006, 2007 och 2008 har 
reviderats av Ernst & Young med huvudansvarig revisor 
Staffan Landén för 2008 och Björn Grundvall för åren 
2006–2007. Revisionsberättelserna för 2006, 2007 och 
2008 finns intagna i årsredovisningen för respektive år. 

Revisionsberättelserna följer standardutformningen och 
innehåller inga anmärkningar. 

Bures delårsrapport för niomånadersperioden januari 
till och med september 2009 har översiktligt granskats 
av Ernst & Young och granskningsberättelsen följer stan-
dardutformningen och innehåller inga anmärk ningar.

Utöver ovannämnda årsredovis ningar, nämnd delårs-
rapport samt vad som anges i rapporten på sid 28 av-
seende proformaredovisningen, har Bures revisorer inte 
reviderat eller granskat någon information i detta infor-
mationsdokument.

Finansiell information

1)  Bures koncern- och årsredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporterna har upprättats i enlighet med 
IAS 34.

2)  Finansiell information för delårsperioderna är hämtad från Bures delårsrapport januari–september 2009. Finansiell information för 2008 är hämtad från Bures års-
redovisning för 2008 och även 2007 års finansiell information är, ur jämförbarhetssyfte, hämtad från Bures årsredovisning för 2008. Notera att Bure avyttrade vissa 
verksamheter under 2008 vilket medfört att 2007 års finansiell information har omräknats för kvarvarande verksamheter. Finansiell information för 2006 är hämtad 
från Bures årsredovisning för 2007. 
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Koncernens rapport över kassaflöde

9 månader (ej reviderad) Helår (reviderad)
MSEK Jan–sep 2009 Jan–sep 2008 2008 2007 2006
Kassaflöde från den löpande verksamheten –110,0 172,6 246,8 265,9 228,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten –245,7 248,5 483,6 997,4 652,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 042,2 –497,2 –500,8 –1 010,3 –226,8
Periodens kassaflöde –1 397,9 –76,1 229,6 253,0 654,1
Likvida medel vid periodens början 2 058,9 1 816,1 1 816,1 1 546,7 891,8

Kursdifferenser samt värdeförändring  
hedgefonder –4,9 6,9 13,2 16,4 0,8

Likvida medel vid periodens slut 656,1 1 746,9 2 058,9 1 816,1 1 546,7

Finansiell information för koncernen

Koncernens resultaträkning
9 månader (ej reviderad) Helår (reviderad)

MSEK Jan–sep 2009 Jan–sep 2008 2008 2007 2006
Rörelsens intäkter 945,4 801,3 1 126,4 1 140,6 2 225,5 
Rörelsens kostnader –861,8 –720,6 –1 060,6 –986,2 –2 085,9

Rörelseresultat 83,6 80,7 65,8 154,4 139,6 
Finansiellt netto 7,1 47,1 74,7 68,9 12,6 

Resultat efter finansiella poster 90,6 127,7 140,5 223,3 152,2 
Skatt på periodens resultat –7,8 –15,8 –26,9 34,5 28,4 

Resultat från kvarvarande verksamheter 82,9 111,9 113,6 257,8 180,6 
Resultat från avvecklad verksamhet 22,2 234,9 769,0 789,3 704,3 

Periodens resultat 105,1 346,8 882,6 1 047,1 884,9 

Koncernens balansräkning
30 september (ej reviderad) 31 december (reviderad)

MSEK 2009 2008 2008 2007 2006
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 401,6 449,0 458,4 777,8 678,3

Materiella anläggningstillgångar 70,6 87,5 75,2 267,0 278,3

Finansiella anläggningstillgångar 769,9 83,0 78,7 323,5 347,5

Omsättningstillgångar, exkl. kassa och bank, 
kortfristiga placeringar 281,7 348,4 323.8 562.4 462.2 

Likvida medel och kortfristiga placeringar 656,1 1 746,9 2 058,9 1 816,1 1 435,6

Tillgångar som innehas för försäljning – 675,5 0,0 0,0 683,0

Summa tillgångar 2 179,9 3 390,3 2 995,0 3 746,8 3 884,9

Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 1 548,8 2 627,6 2 472,1 2 746,2 2 729,8

Eget kapital hänförligt till minoriteten 7,6 8,9 8,6 7,7 7,0

Summa eget kapital 1 556,4 2 636,5 2 480,7 2 753,9 2 736,8

Långfristiga skulder 131,7 223,8 214,7 327,8 220,7

Kortfristiga skulder 491,8 288,9 299,6 665,1 722,6

Skulder med direkt koppling till tillgångar för 
försäljning – 241,1 0,0 0,0 204,8

Summa skulder 623,5 753,8 514,3 992,9 1 148,1
Summa eget kapital och skulder 2 179,9 3 390,3 2 995,0 3 746,8 3 884,9
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Finansiell information för moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning
9 månader (ej reviderad) Helår (reviderad)

MSEK Jan–sep 2009 Jan–sep 2008 2008 2007 2006
Rörelsens intäkter –79,1 320,9 981,9 656,9 858,5 
Rörelsens kostnader –21,6 –30,4 –38,0 –37,8 –38,3

Rörelseresultat –100,7 290,5 943,9 619,1 820,2 
Finansiellt netto 14,9 52,9 75,3 66,1 25,9 

Resultat efter finansiella poster –85,8 343,4 1 019,2 685,2 846,1 
Skatt på periodens resultat – – – – – 

Periodens resultat –85,8 343,4 1 019,2 685,2 846,1 

Moderbolagets balansräkning
30 september (ej reviderad) 31 december (reviderad)

MSEK 2009 2008 2008 2007 2006
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 

Finansiella anläggningstillgångar 904,1 905,8 592,1 1 105,4 1 893,9 

Långfristiga fordringar 51,2 18,9 18,9 – – 

Kortfristiga fordringar 99,9 105,7 73,1 165,6 51,3 

Likvida medel och kortfristiga placeringar 522,0 1 528,3 1 813,6 1 423,1 1 166,3 

Summa tillgångar 1 577,5 2 559,1 2 498,1 2 694,5 3 112,3 

Eget kapital och skulder
Summa eget kapital 1 351,1 2 493,9 2 445,2 2 612,4 2 935,6 
Summa skulder 226,4 65,2 52,9 82,1 176,7
Summa eget kapital och skulder 1 577,5 2 559,1 2 498,1 2 694,5 3 112,3 

Moderbolagets rapport över kassaflöde
9 månader (ej reviderad) Helår (reviderad)

MSEK Jan–sep 2009 Jan–sep 2008 2008 2007 2006
Kassaflöde från den löpande verksamheten –5,2 2,7 19,7 –93,8 56,8 
Kassaflöde från investeringsverksamheten –180,8 397,6 669,0 1 333,9 654,2 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 105,5 –295,1 –298,2 –995,5 18,5 
Periodens kassaflöde –1 291,5 105,2 390,5 244,6 729,5 
Likvida medel vid periodens början 1 813,6 1 423,1 1 423,1 1 166,3 433,1 

Kursdifferenser samt värdeförändring  
hedgefonder – – – 12,2 3,7 

Likvida medel vid periodens slut 522,0 1 528,3 1 813,6 1 423,1 1 166,3 
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Nyckeltal
9 månader (ej reviderad) Helår (reviderad)

Moderbolaget Jan–sep 2009 Jan–sep 2008 2008 2007 2006
Data per aktie
Eget kapital (substansvärde), SEK 26,83 29,72 29,14 28,02 46,73 

Eget kapital (substansvärde) efter  
utspädning, SEK 26,83 29,72 29,14 28,02 26,30 

Resultat per aktie, SEK –1,58 3,74 11,35 8,11 13,85 

Resultat per aktie, SEK, efter utspädning –1,58 3,74 11,35 6,36 6,99 

Antal aktier, tusental 50 349 83 915 83 915 93 225 62 819 

Antal aktier efter utspädning enligt IAS 33, 
tusental 50 349 83 915 83 915 93 225 122 836 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 54 283 91 752 89 782 84 465 61 071 

Genomsnittligt antal aktier enligt IAS 33, 
tusental efter utspädning 54 283 91 752 89 782 107 782 121 086 

Nyckeltal
Utdelning per aktie, SEK – 1,00 8,55 1,00 – 

Eget kapital (substansvärde), MSEK 1 351 2 494 2 445 2 612 2 935 

Avkastning på eget kapital, % –4,5 12,0 40,3 24,7 34,2 

Medelantal anställda 7 9 9 9 10 

Definitioner
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier. 
I eget kapital ingår minoritetens andel av eget kapital 
från och med den 1 januari 2005 i samband med infö-
randet av IFRS. Jämförelsetalet är omräknat för 2004.

Eget kapital per aktie efter utspädning
Eget kapital dividerat med under året genomsnittligt 
 utestående antal aktier efter utspädning.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med under året genomsnitt-
ligt utestående antal aktier. För koncernens del används 
nettoresultat med avdrag för minoritetens andel av årets 
resultat.

avkastning på eget kapital, %
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget 
kapital.

Resultat per aktie efter utspädning
Resultat efter skatt dividerat med under året genomsnitt-
ligt utestående antal aktier efter utspädning. För koncer-
nens del används nettoresultat med avdrag för minorite-
tens andel av årets resultat. Genomsnittligt antal aktier 
efter utspädning beräknas enligt regelverk i IFRS, IAS 33 
Resultat per aktie.
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Koncernen
Januari–september 2009 i jämförelse med  
januari–september 2008
Resultat för niomånadersperioden
Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksam-
heter uppgick för niomånadersperioden till 105 MSEK 
(340). Koncernens rörelseresultat i kvarvarande verksam-
het uppgick för niomånadersperioden till 83 MSEK (81). I 
detta ingår exitresultat med 0 MSEK (8). Återföringar 
(reverseringar) av tidigare gjorda nedskrivningar har 
påverkat resultatet med 0 MSEK (62). Resultatet har 
belastats med nedskrivningar i portföljbolag om totalt 68 
MSEK fördelade på 41 MSEK i Mercuri och 27 MSEK i 
Max Matthiessen. Av rörelseresultatet utgör resultat från 
befintliga dotterbolag –49 MSEK (35). Resultatet från 
avvecklade eller dotterbolag under avveckling uppgår till 
22 MSEK (235). Resultatandelar ifrån intressebolag upp-
går till 223 MSEK. Av resultatandelar från intressebolag 
är 208 MSEK hänförliga till Carnegie, 17 MSEK till Max 
Matthiessen och –2 MSEK till Celemi. Den höga resultat-
andelen ifrån Carnegie är till stora delar hänförlig till 
upplösning av en negativ goodwill som uppstod vid för-
värvet av bolaget. Resterande resultat utgörs av moder-
bolagets förvaltningskostnader och koncernjusteringar. 
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 
91 MSEK (128).

Finansiell ställning
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 
1 556 MSEK (2 637) och soliditeten till 71 procent (78). 
Eget kapital per aktie uppgick till 30,90 SEK (31,42) efter 
utspädning. Koncernen hade vid utgången av perioden 
en redovisad nettolånefordran på 560 MSEK (1 573), 
 vilken bestod av räntebärande tillgångar på 767 MSEK 
(1 790) och räntebärande skulder på 207 MSEK (217).

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
för niomånadersperioden januari–september 2009 var 
–110,0 MSEK (172,6), från investeringsverksamheten 
–245,7 MSEK (248,5) samt från finansieringsverksam-
heten –1 042,2 MSEK (–497,2). Totalt för perioden var 
 koncernens kassaflöde –1 397,9 MSEK (–76,1).

2008 i jämförelse med 2007
Resultat för helåret
Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksam-
heter uppgick för helåret 2008 till 859 MSEK (986). Kon-
cernens rörelseresultat i kvarvarande verksamheter, före 
nedskrivning av goodwill, uppgick till 66 MSEK (150). I 
detta ingår exitresultat med 8 MSEK (123). Av rörelsere-
sultatet utgjorde resultat från dotterbolagen 42 MSEK 
(71). Jämförelsetalet avser kvarvarande enheter. Reste-
rande resultat utgjordes av moderbolagets förvaltnings-

kostnader och koncernjusteringar samt resultatandelar i 
intressebolag. Koncernens resultat efter finansiella pos-
ter uppgick till 141 MSEK (219) för kvarvarande verk-
samheter. 

Finansiell ställning
Det egna kapitalet uppgick vid 31 december 2008 till 
2 481 MSEK (2 754) och soliditeten till 83 procent (74). 
Eget kapital per aktie uppgick till 29,56 SEK (29,54) efter 
utspädning. Nettolånefordran uppgick vid periodens 
utgång till 1 892 MSEK (1 514), vilken bestod av ränte-
bärande tillgångar på 2 085 MSEK (1 871) och ränte-
bärande skulder på 193 MSEK (357).

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
2008 var 246,8 MSEK (265,9), från investeringsverksam-
heten 483,6 MSEK (997,4) och från finansieringsverk-
samheten –500,8 MSEK (–1 010,3). Periodens kassaflöde 
var 229,6 MSEK (253,0).

2007 i jämförelse med 2006
Resultat för helåret
Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksam-
heter uppgick för helåret 2007 till 986 MSEK (885). Kon-
cernens rörelseresultat i kvarvarande verksamheter, före 
nedskrivning av goodwill, uppgick till 154 MSEK (143). I 
detta ingår exitresultat med 123 MSEK (69). Inga åter-
föringar (reverseringar) av tidigare gjorda nedskrivningar 
på aktier påverkade resultatet under 2007 (0 MSEK). Av 
rörelseresultatet utgör resultat från dotterbolagen 
72 MSEK (108). Jämförelsetalet avser kvarvarande enhe-
ter. Resterande resultat utgörs av moder bolagets förvalt-
ningskostnader och koncernjusteringar samt resultatan-
delar i intressebolag. Koncernens resultat efter finansiella 
poster uppgick till 223 MSEK (152) för kvarvarande verk-
samheter.

Finansiell ställning
Det egna kapitalet uppgick vid 31 december 2007 till 
2 754 MSEK (2 737) och soliditeten till 74 procent (70).

Eget kapital per aktie uppgick till 29,54 SEK (24,77) 
efter full utspädning. Nettolånefordran uppgick vid peri-
odens utgång till 1 514 MSEK (1 178), vilken bestod av 
räntebärande tillgångar på 1 871 MSEK (1 574) och 
ränte bärande skulder på 357 MSEK (396).

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
var 265,9 MSEK (228,7), från investeringsverksamheten 
997,4 MSEK (652,2) och från finansieringsverksamheten 
–1 010,3 MSEK (–226,8). Totalt för perioden var koncer-
nens kassaflöde 253,6 MSEK (654,1).

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
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Moderbolaget
Januari–september 2009 i jämförelse med  
januari–september 2008
Resultat för delårsperioden jan–sept
Moderbolagets resultat efter skatt för de första nio 
månaderna uppgick till –86 MSEK (343). I resultatet 
ingår exitresultat med 22 MSEK (151). Utdelning har 
erhållits från dotterbolag med 8 MSEK (0). Reverseringar 
har påverkat resultatet med 0 MSEK (170) och nedskriv-
ningar med 109 MSEK (0). Dessa består av nedskrivning 
av aktier i Mercuri med 84 MSEK samt av aktier och ford-
ringar i Max Matthiessen med 26 MSEK. Förvaltnings-
kostnaderna för perioden uppgick till 22 MSEK (30). 
I kostnaderna ingår reservering av avgångsvederlag med 
4 MSEK (8). Bonus har reserverats med 1 MSEK (3).

Finansiell ställning
Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens 
utgång till 1 351 MSEK (2 494) och soliditeten till 86 pro-
cent (97). Moderbolaget hade vid utgången av perioden 
likvida medel och kortfristiga placeringar på 522 MSEK 
(1 528). Moderbolaget hade vid periodens utgång en 
redovisad nettolånefordran på 633 MSEK (1 581). 
Minskningen beror på genomförandet av tidigare beslu-
tat inlösenprogram.

Investeringar
I tredje kvartalet har ett återköp av 1 procent av aktierna 
i EnergoRetea, från ledande befattningshavare i bolaget, 
genomförts.

I tredje kvartalet har nyckelpersoner i Max Matthiessen 
förvärvat 50 procent av Max Matthiessen till av Bure 
 bok fört värde. Bures ägarandel uppgår efter försäljningen 
till 17,5 procent. Nyckelpersoner i Carnegie har under 
tredje kvartalet erbjudits att förvärva 25 procent av 
 bolaget. Försäljningen sker indirekt via innehavet av 
 CIBVESTCO (20 procent) samt direkt i ABCIB Holding 
(5 procent).

Under andra kvartalet genomfördes investeringen i 
Carnegie Investment Bank uppgående till 307 MSEK 
varav 252 MSEK i aktier och 55 MSEK i lån. Under tredje 
kvartalet har ytterligare kostnader aktiverats till anskaff-
ningsvärdet om totalt 5 MSEK för förvärvet av Carnegie. 
Investeringen har genomförts via ABCIB Holding och 
CIBVESTCO AB. Därutöver har Bure givit ett åtagande 
om att tillskjuta 184 MSEK i aktieägartillskott till ABCIB 
Holding (35 procent av 525 MSEK). Åtagandet har skuld-
förts och upphör i april 2010 efter att ABCIB Holding 
erlagt den fördröjda basköpeskillingen om 525 MSEK till 
Riksgälden. Bures ägarandel i Carnegie uppgår vid perio-
dens slut till 35 procent.

Under andra kvartalet har också investeringen i Max 
Matthiessen genomförts. Investeringen uppgår till 
58 MSEK fördelat på 15 MSEK i aktier och 43 MSEK i lån 
efter avyttring till nyckelpersoner som genomfördes 
under tredje kvartalet. Förvärvet av Max Matthiessen har 
gjorts via MM Holding AB.

Avyttringar – exits
Delårsperiodens realisationsresultat uppgår till 22 MSEK 
och avser försäljningen av Textilia år 2008. Bure har sålt 
3,8 procent och ställt ut 11,3 procent i köpoptioner till 
nyckelpersoner i SRC, Scandinavian Retail Center.

Kassaflöde
Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamhe-
ten var –5,2 MSEK (2,7), från investeringsverksamheten 
–180,8 MSEK (397,6) och från finansieringsverksamhe-
ten –1 105,5 (295,1). Totalt för perioden var kassaflödet 
–1 291,5 MSEK (105,2). Minskningen i periodens kassa-
flöde jämfört med samma period 2007 beror främst på 
genomförandet av tidigare beslutat inlösenprogram.

2008 i jämförelse med 2007
Resultat för helåret
Moderbolagets resultat efter skatt för helåret 2008  
uppgick till 1 019 MSEK (685), varav exitresultat om 
812 MSEK (450). Reverseringarna uppgick till 170 MSEK 
(202) och avser i sin helhet innehavet i Textilia och har 
skett i samband med avyttringen av bolaget. Förvalt-
ningskostnaderna uppgick till 38 MSEK (38). I kostnader-
na ingår projektspecifika kostnader med 1 MSEK (6). 
Bonusreservering ingår med 4 MSEK (6). Utöver detta 
reserverades kostnader med 8 MSEK i samband med VD-
byte. Moderbolagets finansnetto uppgick till 75 MSEK 
(66), varav 9 MSEK avser realisationsvinst vid avyttring av 
re sterande innehav av bolagets innehav i hedgefonder. 
Hedgefonderna gav en årsavkastning på 3 procent och 
tillsammans med övriga placeringar genererade en total-
avkastning på 4,6 procent.

Finansiell ställning
Moderbolagets egna kapital uppgick vid 31 december 
2008 till 2 445 MSEK (2 612) och soliditeten till 98 pro-
cent (97). Moderbolaget hade vid utgången av perioden 
likvida medel och kortfristiga placeringar på 1 814 MSEK 
(1 423). Moderbolagets redovisade netto lånefordran 
uppgick till 1 848 MSEK (1 462), vilket påverkade finans-
nettot positivt. 

Investeringar
Under året förvärvades SRC, Scandinavian Retail Center, 
från dotterbolaget Citat för bokfört värde, 12 MSEK.

Avyttringar – exits
Under 2008 såldes innehavet i Anew Learning till Acade-
Media för 811 MSEK, varav 274 erhölls kontant och res-
terande köpeskilling erhölls i form av aktier i Acade-
Media. Hela innehavet i AcadeMedia delades under 
2008 ut till Bures aktieägare. Transaktionen genererade 
totalt en vinst på 681 MSEK. Vidare avyttrades hela inne-
havet i Citat med en realisationsvinst på 124 MSEK samt 
innehavet i Textilia med en realisationsförlust på 2 MSEK 
efter att en reversering gjorts med 170 MSEK. Ett 
optionsavtal avseende skolfastigheter avyttrades med en 
realisationsvinst på 8 MSEK.
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Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 
19,7 MSEK (–93,8), från investeringsverksamheten 
669,0 MSEK (1 333,9) och från finansieringsverksamhe-
ten –298,2 MSEK (–995,5). Totalt var kassaflödet för 
 perioden 390,5 MSEK (244,6). Ökningen av årets kassa-
flöde från finansieringsverksamheten är främst hänförlig 
till lägre kapitalutskiftning under 2008. Minskningen av 
årets kassaflöde från investeringsverksamheten beror 
främst på en större försäljning av intresseföretag och 
övriga aktier under 2007.

2007 i jämförelse med 2006
Resultat för helåret
Moderbolagets resultat efter skatt för helåret 2007 upp-
gick till 685 MSEK (846) varav exitresultat om 450 MSEK 
(626). Reverseringarna uppgick till 203 MSEK (218) varav 
114 MSEK skedde i Mercuri, 23 MSEK i CR&T Holding 
och 56 MSEK i Sancera. Innehavet i CR&T Holding   rever-
serades med anledning av försäljning av Spotfire-aktier 
och innehavet i Sancera  reverserades till följd av värde-
ring av förlustavdrag. Förvaltningskostnaderna uppgick 
till 38 MSEK (38). I kostnaderna ingår projektspecifika 
kostnader med 6 MSEK (6) samt reservering för bonus 
med 6 MSEK (7). Moderbolagets finansnetto uppgick till 
66 MSEK varav 54 MSEK avser räntor och 12 MSEK vär-
deökning på bolagets innehav i hedge fonder. Avkast-
ningen motsvarade 3,3 procents årsavkastning på 
genomsnittlig nettolånefordran (7).

Finansiell ställning
Moderbolagets egna kapital uppgick vid 31 december 
2007 till 2 612 MSEK (2 935) och soliditeten till 97 pro-
cent (94). Moderbolaget hade vid utgången av perioden 
likvida medel och kortfristiga placeringar på 1 423 MSEK 
(1 166) samt en redovisad nettolånefordran på 
1 462 MSEK (1 080), vilket påverkade finansnettot  
positivt.

Investeringar
Under första kvartalet 2007 investerade Bure i aktier i 
utbildningsbolaget AcadeMedia som per den 30 sep-
tember 2007 motsvarade 8,5 procent av kapitalet och 
25,1 procent av röstetalet. I oktober 2007 förvärvade 
Bure ytterligare aktier varefter Bure ägde 26,3 procent av 
kapitalet och 42,1 procent av rösterna. Bure hamnade 
följaktligen i budpliktsläge. Med anledning av detta lade 
Bure ett budpliktsbud på AcadeMedia. För varje aktie  av 
serie A och serie B erbjöds 90,00 SEK kontant. Efter 
genomfört bud hade Bures ägande vid utgången av 
december 2007 ökat till motsvarande 38,28 procent av 
kapitalet och 49,78 procent av röstetalet i Acade Media.

Erhållna utdelningar
Bure erhöll under 2007 utdelning från Grontmij med 
drygt 3 MSEK samt en mindre utdelning från Jeeves.

Avyttringar – exits
Under första kvartalet 2007 slutfördes avyttringarna av 
Cygate  samt SYSteam. Försäljningen av Cygate till Telia-
Sonera medförde ett likviditetstillskott på cirka 
647 MSEK och ett realisationsresultat på cirka 
175 MSEK. Motsvarande siffror vid försäljningen av  
SYSteam till ErgoGroup gav ett likviditetstillskott på 
450 MSEK och ett resultat på 120 MSEK. Moderbolaget 
avyttrade Retea till EnergoRetea för 80 MSEK med en 
intern realisationsvinst om cirka 53 MSEK. Dessutom 
överläts bolagen IT-Gymnasiet i Sverige och Framtids-
gymnasiet i Göteborg till dotterbolaget Anew Learning  
för ett pris motsvarande bokförda värdet (81 MSEK). 
Under 2007 avyttrades 2,6 procent av EnergoRetea  
Group till ledande befattningshavare i bolaget i enlighet 
med beslut på årsstämma. Försäljningen skedde till 
bedömt marknadsvärde. Under 2007 avyttrades vidare 
samtliga aktier i Grontmij för 267 MSEK med ett resultat 
om cirka  99 MSEK. Dessutom avyttrades hela innehavet i 
Jeeves för 10 MSEK.

Kassaflöde
Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamhe-
ten var –93,8 MSEK (56,8), från investeringsverksamhe-
ten 1 333,9 MSEK (654,2) och från finanseringsverksam-
heten –995,5 MSEK (18,5). Totalt för perioden var 
kassaflödet 244,6 MSEK (729,5).
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2008 
I januari offentliggjordes att Bure skulle renodlas till en 
rörelsedrivande utbildningskoncern i stället för ett invest-
mentbolag och att VD-byte förbereddes. Martin Henric-
son tillträdde som ny VD i maj. I juni månad avyttrades 
Citat Group och i augusti även Textilia. Under hösten 
träffades överenskommelse om samgående mellan 
Anew Learning och AcadeMedia, vilket bildade Sveriges 
största friskolekoncern. Bure beslutade kort därefter att 
dela ut hela innehavet av aktierna i AcadeMedia till Bures 
aktieägare, motsvarande ett värde om 0,7 miljarder kro-
nor. På så sätt fick Bures aktieägare snabbt och effektivt 
tillgång till Sveriges ledande friskolekoncern. Genom 
utdelningen slutfördes Bures ambition att bli ett rörelse-
drivande utbildningsbolag. 

Totalt genomfördes under året kapitalutskiftningar 
motsva rande 1,2 miljarder kronor genom en kombina-
tion av återköp av aktier, kontantutdelning och en aktie-
utdelning. Därutöver beslutade en extra bolagsstämma i 
december att genomföra ett frivilligt inlösenprogram om 
totalt 1 miljard kronor, vilket fullföljdes i februari 2009.

2007
Under inledningen av 2007 fullföljdes avyttringarna av 
IT-bolagen Cygate och SYSteam. De kvarvarande bola-
gen i Bures portfölj fortsatte att växa i god takt under bra 
lönsamhet. Bures verksamheter inom utbildningssektorn 
utgjorde successivt en alltmer dominerande andel av 
Bures totala investeringar. Bure fortsatte att öka sina 
intressen inom friskolesektorn och Bures bolag inom 
friskolesektorn samordnades i en koncern under namnet 
Anew Learning. Ytterligare fyra bolag inom friskolesek-
torn förvärvades. Dessutom förvärvades en väsentlig 
andel i det noterade utbildningsföretaget Acade Media 
och ett s.k. budpliktsbud erbjöds de kvarvarande aktie-
ägarna i AcadeMedia. 

Under året löpte Bures omfattande teckningsoptions-
program ut och anslutningsgraden var över 99 procent. 
Bure genomförde dessutom under året en kapitalutskift-
ning på knappt 1,5 miljarder kronor genom en kombina-
tion av återköp av aktier och teckningsoptioner samt ett 
frivilligt inlösenprogram.

2006
Bures finansiella ställning fortsatte att stärkas väsentligt. 
Bure blev skuldfritt efter framgångsrika avyttringar av 
Carl Bro, Cygate och Systeam.

Efter avyttringarna fick Bure en väsentlig nettokassa. 
Bures styrelse meddelade att en större utskiftning avsågs 
att genomföras under 2007, samtidigt som Bure skulle 
behålla tillräckliga medel för att utveckla sin verksamhet 
och göra nya investeringar.

Bure förvärvade friskolorna IT Gymnasiet och Fram-
tidsgymnasiet. I december förvärvades även Energo som 
tillsammans med Bures dotterbolag Retea bildar en 
mark nadsledande teknikkonsult inom elteknik och VVS. 
Bureägda Citat förvärvade Appelberg.

2005
Bures finansiella ställning förbättrades väsentligt. Under 
våren förtidsinlöstes det kostsamma förlagslånet och 
ersattes av en marknadsmässig kredit. Under året avytt-
rades hela innehavet i Mölnlycke Health Care och 
Scribona , samt såldes fastigheter till Kungsleden genom 
Vittra. Bure ökade sitt ägande i Vittra och Carl Bro och 
tilläggsförvärv skedde i Cygate, Systeam och Mercuri . 

2004
Bure tog sig ur krisen och året kännetecknades av positiv 
utveckling. Försäljningar genomfördes av bl.a. ProAct, 
Stark och Xdin. Bure ökade sitt ägande i Vittra och Carl 
Bro. I november aviserades att Lennart Svantesson läm-
nar över VD-posten till Mikael Nachemson, som tog över 
i februari 2005.

 
2003
Bure gick igenom en finansiell kris och emissioner om 
750 miljoner kronor genomfördes. Gösta Wiking avgick 
som styrelseordförande och ersattes av Håkan Larsson. 
Lennart Svantesson tillträdde som VD efter Peter Sand-
berg. Innehavet i Teleca avyttrades samt innehaven via 
Nordic Capital.

2002
Bure vann ärendet i Regeringsrätten angående sin status 
som investmentföretag. Investeringar genomfördes i bl.a. 
Sandberg Trygg och Teleca.

2001
Hela Bures innehav i Observer delades ut till aktieägarna. 
Dimension noterades på Stockholmsbörsens O-lista. För-
värv av bl.a. Carl Bro, Appelberg Publishing Agency, 
Journalistgruppen, Propello och Xdin genomfördes. 
Roger Holtback avgick som VD vid bolagsstämman den 
26 april och ersattes av Peter Sandberg.

2000
Investment AB Bure ändrade namn till Bure Equity AB. 
Bure tog ett strategiskt beslut att bli ett renodlat private 
equity -företag inom, vad som då kallades, TIME-sektorn. 
Affärsområdet Hälsa & Sjukvård börsnoterades under 
namnet Capio AB och delades ut till aktieägarna. Inne-
haven i Gunnebo och Nobel Biocare såldes såsom inne-
havet i Guide  Datakonsult.

Historik
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1999
Bure köpte S:t Görans Sjukhus i Stockholm samt psykia-
trisjukhusen Charter Medical i Storbritannien och S.A. de 
la Métaire i Schweiz. Sifo Group köpte Romeike, vilket 
medförde att värdet på Bures innehav i Sifo ökade med 
1,4 miljoner kronor. Innehaven i Troponor, Åre och 
 Svolder avyttrades. Konsultföretaget Cygate bildades 
genom en sammanslagning av Santa Monica Software 
och Salcom . Bengt Eskilson avgick som ordförande och 
 ersattes av Gösta  Wiking.

1998
Affärsområdet Utbildning etablerades genom investe-
ringar i bl.a. Mercuri International, Informator, Nordisk 
Data utbildning och Vittra Utbildning. Affärsområdet  
IT/InfoMedia delades in i två affärsområden; IT och Info-
Media. Bure förvärvade 69 procent av aktierna i IT-före-
taget Dimension. Inom Hälsa & Sjukvård gjordes flera 
norska förvärv inom äldrevård och diagnostik.

1997
En konsolidering och komplettering av verksamheterna 
inom de båda affärsområdena Hälsa & Sjukvård och  
IT/InfoMedia skedde. Förvärv som Medi-Lab i Danmark, 
Volvat  i Norge, CR&T och Salcom gjordes. Bure Managed 
Care bildades genom ett 50/50-avtal mellan Bure och 
The Picker Institute i Boston. Innehavet i Spira avyttrades. 
Bure köpte Åre Invest och bildade affärsområdet Bure 
Investeringar .

1996
Affärsområdet IT/InfoMedia etablerades i samband med 
att ägarandelen i Scribona ökade till 35 procent av kapi-
talet och 49 procent av rösterna. Till affärsområdet till-
fördes även Guide Datakonsult och Citat Mediaproduk-
tion. Satsningen inom Hälsa & Sjukvård fortsatte genom 
förvärv av bl.a. Previa, Länia Material, Mälardiagnostik, 
S:t Görans laboratorier och Oxie vårdhem.

1995
Bureaktien noterades på Stockholmsbörsens A-lista. 
Investeringar i Läkargruppen i Örebro, Smärtkliniken 
Kronan och Scandinavian Care Consultants tillfördes 
affärsområdet Hälsa & Sjukvård. Bure förvärvade även 
18 procent av kapitalet och 27 procent av rösterna i 
 handelsföretaget Scribona. HIDEF Kapital förvärvade 
samt liga aktier i Gunnebo Industrier och ändrade namn 
till Gunnebo.

1994
Bure ändrade namn till Investment AB Bure. Medicinsk 
Service  utvidgades till affärsområdet Hälsa & Sjukvård 
genom investeringar inom arbetshälsovård och sjukvård, 
Bygghälsan och Göteborgs Läkarförening.

1993
Roger Holtback tillträdde som VD och aktien noterades 
på Stockholmsbörsens O-lista den 1 oktober. Bure gick 
från att ha varit förvaltningsbolag till att bli ett 
investment bolag. Betydande investeringar genomfördes 
i Troponor Invest, Svolder och Nordic Capital. Satsningen 
inom Medicinsk Service påbörjades via en investering i 
laboratorieserviceföretaget Nova Medical. 

1992
Bure Förvaltnings AB bildades den 23 november ur de 
avvecklade löntagarfonderna och försågs med en aktie-
portfölj och kontanter till ett värde av knappt 2,2 miljar-
der kronor. Bure startade sin verksamhet med innehav i 
riskkapitalbolagen VIDE Invest, Ven Cap, Malmöhus 
Invest och HIDEF Kapital. Till ordförande utsågs Bengt 
Eskilson.
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Aktiekapital i Bure
Aktiekapitalet i Bure uppgår före fusionen till 
300 100 000 SEK fördelat på 50 348 808 aktier, motsva-
rande ett kvotvärde på cirka 5,96 SEK. Varje aktie berät-
tigar till en röst vid bolagsstämma och varje röst-
berättigad får rösta för det fulla antalet av honom ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. 
Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet utgöras av 
lägst 100 000 000 SEK och högst 400 000 000 SEK. 
Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 
160 000 000. Aktierna i Bure har utfärdats enligt svensk 
rätt och är denominerade i svenska kronor. Samtliga 
aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och 
vinst samt eventuellt överskott vid likvidation. Aktieägar-
nas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de för-
faranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Som en del av fusionen kommer Bure att emittera 
högst 49 013 235 nya aktier som fusionsvederlag till 
Skanditeks aktieägare. Fusionen medför en ökning av 
antalet aktier i bolaget från 50 348 808 aktier till 
99 362 043 aktier1), motsvarande en ökning om 97 pro-
cent1). Vidare medför fusionen en ökning av Bures aktie-
kapital från 300 100 000 SEK till 592 239 4251), 2) SEK. 

Bures bolagsordning innehåller ett avstämningsför-
behåll och bolagets aktier är anslutna till Euroclear 
Sweden , vilket innebär att Euroclear Sweden administre-
rar bolagets aktiebok. Aktiebrev utfärdas ej. Aktierna har 
ISIN-kod SE0000195810.

Det finns inte några utestående teckningsoptioner, 
konvertibler eller andra värdepapper med särskilda 
rättig heter i Bure.

Aktiekapital och aktieägare

1) Före makulering av Skanditeks innehav av aktier i Bure.
2)  Skanditek har till vissa anställda i Bure ställt ut köpoptioner avseende förvärv av sammanlagt 400 000 aktier i Bure. Om dessa köpoptioner utnyttjas före registre-

ringen av fusionen innebärande att Skanditek levererar aktier i Bure, vilket kan ske senast den 15 januari 2010, kommer minskningsbeloppet och antalet indragna 
aktier att minska i motsvarande mån.

Aktiekapitalets utveckling

År: transaktion Aktiekapital, SEK Antal aktier
Förändring  

i antal aktier
Förändring  

i aktiekapital, SEK
2006: Lösen av teckningsoptioner 467 187 101 624 605 995 20 022 713 13 749 640

2006: Utbyte av konvertibler 470 622 147 629 186 056 4 580 061 3 435 046

2007: Lösen av teckningsoptioner 840 427 253 1 120 569 670 491 383 614 369 805 106

2007: Fondemission 863 926 253 1 120 569 670 – 23 499 000

2007: Makulering av egna aktier 840 427 253 1 089 237 670 –31 332 000 –23 499 000

2007: Omvänd split 10:1 840 427 253 108 923 767 –980 313 903 –

2007: Fondemission 923 427 253 108 923 767 – 83 000 000

2007: Makulering av egna aktier 842 057 619 98 377 837 –10 545 930 –81 369 633

2008: Makulering av egna aktier 792 941 932 92 639 637 –5 738 200 –49 115 687

2008: Fondemission 842 100 000 92 639 637 – 49 158 068

2008: Nedsättning av aktiekapital 300 100 000 92 639 637 – –542 000 000

2008: Fondemission 328 363 923 92 639 637 – 28 263 923

2008: Makulering av egna aktier 300 100 000 83 914 680 –8 724 957 –28 263 923

2009: Makulering av egna aktier 180 060 000 50 348 808 –33 565 872 –120 040 000

2009: Fondemission 300 100 000 50 348 808 – 120 040 000

2010: Förestående fusion 592 239 425 99 362 043 49 013 235 292 139 425

2010:  Förestående makulering av 
egna aktier 532 388 973 89 320 727 –10 041 3162)                        –59 850 452
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Aktieägare
Per den 31 oktober 2009 hade Bure totalt 17 798 aktieä-
gare. De tio största aktieägarna presenteras i tabellen 
nedan. Bure har inget eget innehav av aktier.

Aktieägare Antal Andel (%) 
Skanditek 10 041 316 19,9 

Catella 2 678 128  5,3

Nordea 2 434 720 4,8

SEB 1 767 486 3,5

Eikos 1 435 924 2,9 

Öresund 1 280 962 2,5 

JP Morgan 960 107 1,9

Avanza 634 511 1,3

Fortis Bank 599 200 1,2

Ciceron 576 000 1,1 

Summa 10 största ägare 22 408 354 44,5
Övriga 27 940 454 55,5

Totalt 50 348 808 100,0 

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen i Bure känner till föreligger inte några 
aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan 
Bures aktieägare som syftar till gemensamt inflytande 
över Bure. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller 
några överenskommelser eller motsvarande som kan 
komma att leda till att kontrollen över Bure förändras.
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Bures nuvarande ledning
Carl Backman
Född 1971. Anställd som verkställande direktör i Bure 
den 4 maj 2009 och har arbetat i företaget sedan 1998. 
Carl Backman är civilingenjör och har en masterexamen i 
ekonomi. 

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 
AB Scandinavian Retail Center. Styrelseledamot i ett 
antal av Bures dotterbolag. Styrelseledamot i CIBVESTCO  
AB, CIBVESTCO II AB och MM Holding AB. Suppleant i 
Max Matthiessen Holding AB och Max Matthiessen AB.

Under de senaste fem åren har Carl Backman varit, men 
är inte längre: Styrelseordförande i Appelberg Publishing  
Group AB och Länia Material AB. Styrelse ledamot i Citat 
Group AB, Cygate Group AB, Energo Retea Energi, 
Elkraft, och ICT AB, MM PrefCo AB och XDIN AB. 
Suppleant  i SYSteam AB.

Carl Backman har tidigare haft följande befattningar: 
Vice verkställande direktör, investment manager och 
analytiker i Bure.

Antal aktier i Bure, eget samt närståendes innehav: 
7 040 och 8 618 ägda genom försäkringsliknande 
lösning .

Köpoptioner i Bure: 162 500 ägda genom försäkringslik-
nande lösning.

Jonas Alfredson
Född 1972. Anställd som finansdirektör i Bure sedan 
2008. Jonas Alfredson är civilekonom.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot eller 
styrelsesuppleant i ett antal av Bures dotterbolag.

Under de senaste fem åren har Jonas Alfredson varit, 
men är inte längre: Styrelseordförande i G. Kallstrom & 
Co. AB. Styrelseledamot i Anew Learning AB, Bure 
Kapital  AB, G. Kallstorm & Co. Transport AB, AB Garant, 
GK Kapital AB, Handelshuset GK AB, PBK Inkasso AB, 
PBK Outsourcing Sverige AB, RS Industrier i Stockholm 
AB, RS Intressenter AB, Sarastro AB, Skandigen AB, 
Skanditek AB, Tuut Systems AB och Tuut Networks AB. 

Jonas Alfredson har tidigare haft följande befattningar: 
Finansdirektör på Skanditek och ekonomichef på Salus-
Ansvar.

Antal aktier i Bure, eget samt närståendes innehav: –

Bures nuvarande styrelse
Björn Björnsson
Född 1946. Styrelseledamot i Bure sedan 2002 och sty-
relseordförande i Skanditek sedan 2008. Björn Björnsson 
är pol. mag och bedriver egen konsultverksamhet inom 
det finansiella området.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 
AB Skrindan och Valot Invest Sweden AB. Styrelseleda-
mot i ABCIB Holding AB, Acade Media AB (publ), Cape 
Capital AG, MM Holding AB, Sophiahemmet AB, Stock-
holm Open AB och Trustor AB.

Under de senaste fem åren har Björn Björnsson varit, 
men är inte längre: Styrelseordförande i Cinventa AB och 
Otas Finanz Gesellschaft AG. Vice styrelseordfö rande i 
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Styrelseledamot i 
Billerud AB (publ), E. Öhman J:or AB, AB Gauthiod, JM 
AB, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Teracom 
AB, Torda Holding AB, Visavi AB och Wireless Indepen-
dent Provider i Karlskrona AB (publ). Likvidator för 
Trustor Aktiebolag. Kommanditdel ägare i Fastighets-
bolaget NIAM Hammarkullen KB, Fas tig hetsbolaget 
Nomlas KB och NIAM Fastighetsfond KB.

Björn Björnsson har eller har tidigare haft följande 
befattningar: Verkställande direktör i AB Skrindan, 
Trustor AB och Valot Invest Sweden AB.

Antal aktier i Bure, eget samt närståendes innehav: 
10 000.

Patrik Tigerschiöld
Född 1964. Styrelseordförande i Bure sedan 2004 samt 
styrelseledamot och verkställande direktör i Skanditek 
sedan 1999. Patrik Tigerschiöld är civilekonom.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande 
eller styrelseledamot i ett antal av Skanditeks dotter bolag. 
Styrelseordförande i AcadeMedia AB (publ), CMA Micro-
dialysis AB, PartnerTech AB, The Chimney Pot AB och 
Vitrolife AB (publ). Styrelseledamot i Carnegie  Asset 
Management Holding Danmark A/S, Carnegie Asset 
Management Fondsmæglerselskab A/S, Carnegie Invest-
ment Bank AB, H. Lundén Kapitalförvaltning AB, Micronic  
Laser Systems AB (publ) och Sardis Securities Inc. 

Under de senaste fem åren har Patrik Tigerschiöld varit, 
men är inte längre: Styrelseordförande i Anew Interna-
tional Utbildning AB, Anew Learning AB, PBK Inkasso 
AB, MYDATA automation AB, PBK Outsourcing AB, 
Theducation  AB, Törnskogen Utbildning AB, Repub Film 
AB, Rösjötorp Utbildning AB och Vittra AB. Styrelseleda-
mot i Axis AB, D. Carnegie & Co AB, MM Holding AB 
och PBK Outsourcing Sverige AB. 

Patrik Tigerschiöld har tidigare haft följande befatt-
ningar: Tidigare verksam inom SEB och VD för SEB 
Allemansfonder. 

Antal aktier i Bure, eget samt närståendes innehav: 
12 690.

Information om Bures nuvarande ledning, styrelse,  
revisorer och anställda
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Ann-Sofi Lodin
Född 1962. Styrelseledamot i Bure sedan 2006. Ann-Sofi 
Lodin är pol. mag. och ekonom. COO inom vård-
företaget Global Health Partner. 

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 
GHP Spine Centre Göteborg AB, Orthocenter Göteborg 
AB, Orthocenter Stockholm AB m.fl. orter. Styrelseleda-
mot i AcadeMedia AB (publ), Arrhythmia Center Stock-
holm AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Stiftelsen Richard  
C Malmstens minne. Suppleant i Stockholm Spine  
Center  AB. 

Under de senaste fem åren har Ann-Sofi Lodin varit, men 
är inte längre: Styrelseordförande Anorexi Center i Var-
berg AB, Capio Anorexi Center AB, Capio Artro Clinic 
AB, Capio Axess Akuten AB, Capio Citykliniken AB, 
Capio Heart Center AB, Capio Närsjukvård AB, Capio 
S:t Görans Sjukhus AB, Leif Swärd Ortopedi AB, Lin-
köping Medical Center AB och Vårdoteket AB. Styrelse-
ledamot i Anew Learning AB, Capio Läkargruppen AB, 
Länia Material AB, Scandinavian CRI AB, Sophia hemmet 
AB, Stockholm Spine Nya Holding AB och Vittra AB. 
Suppleant i Capio Geriatrik AB och Rediviva  Medical 
Equipment AB. 

Ann-Sofi Lodin har eller har tidigare haft följande befatt-
ningar: Verkställande direktör i Capio Sjukvård Norden, 
Capio Lundby Sjukhus AB, Capio Närsjukvård AB och 
Capio Shared Services AB. Controller för Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg. 

Antal aktier i Bure, eget samt närståendes innehav: 
5 050.

 
Kjell Duveblad
Född 1954. Styrelseledamot i Bure sedan 2005. Kjell 
Duveblad är civilekonom och bedriver egen konsultverk-
samhet inom ledningsfrågor och IT.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styreseordförande i 
Energo Retea Group AB, Madeo Sourcing Group AB och 
Remium Holding AB. Styrelseledamot i 3L System AB, 
Enea AB (publ), Financial Systems FS AB, Nuport Sverige 
AB, Soft One AB (publ) och Teleopti AB. Styrelseledamot 
i ett antal av Bures dotterbolag.

Under de senaste fem åren har Kjell Duveblad varit, men 
är inte längre: Styrelseordförande i TradeDoubler AB 
(publ) och Trio Enterprise AB. Styrelseledamot i Anoto 
Group AB (publ), Cygate Group AB, Metrima AB, Tech-
nology Nexus AB (publ) och Telelogic AB (publ). 
Suppleant  i Remium Relations AB. 

Kjell Duveblad har eller har tidigare haft följande befatt-
ningar: Tidigare verksam inom IBM. Ansvarig för Oracle i 
Sverige samt Norden och Baltikum. Verkställande direk-
tör i 3L Consulting AB, 3L Förvaltningssytem AB, 
3L Media AB, 3L System AB och Oracle Svenska AB.

Antal aktier i Bure, eget samt närståendes innehav: 
120 000.

Håkan Larsson
Född 1947. Styrelseledamot i Bure sedan 2002. Håkan 
Larsson är civilekonom.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 
Consafe Logistics Holding AB, Nimbus Boats Holding AB, 
Inpension Asset Management AB och Schenker AB. Sty-
relseledamot i Chalmers Tekniska Högskola AB, Ernström-
gruppen AB, Handelsbanken Region Väst, Rederi AB 
Transatlantic, Semcon AB (publ), Stolt-Nielsen A/S, Svens-
ka Skeppshypotekskassan och Walleniusrede rierna AB. 

Under de senaste fem åren har Håkan Larsson varit, men 
är inte längre: Styrelseordförande i Callenberg Group  
AB, Gorthon Lines AB, Hamntrafiken i Stockholm AB, 
Nordic Tile Holding AS, Svensk Sjöfartsservice AB, Trans-
atlantic European Services  AB, Transatlantic Services AB, 
Transatlantic Shipping AB, Transatlantic Specialtonnage 
AB, Transbulk AB, Translumi Line AB, TRVI Offshore & 
Icebreaking AB, TRVI Offshore & Icebreaking 3 AB, TRVI 
Offshore & Icebreaking 4 AB och Wilhelmsen Marine 
Engineering AB. Styrelseledamot i Ahlsell Group AB, 
 Ahlsell Holding AB, Ahlsell Sverige AB, Svensk Rederi-
service AB, Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB, Trans-
atlantic Administration AB, Transatlantic Holding AB och 
TransportGruppen TGS Service AB. 

Håkan Larsson har tidigare haft följande befattningar: 
Verkställande direktör i Bilspeditionen AB, BTL AB, 
Hamntrafiken i Stockholm AB, Svenska Amerika Linien 
AB, Rederi AB Transatlantic, Transatlantic Administration 
AB, Transatlantic Holding AB, Transatlantic Shipping AB 
och Transatlantic Specialtonnage AB. 

Antal aktier i Bure, eget samt närståendes innehav: –

Övriga upplysningar avseende nuvarande 
styrelse  och ledning i Bure
För samtliga personer i Bures styrelse och ledning är kon-
torsadressen Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göte-
borg.

Carl Backman har varit suppleant i GATESPACE AB 
under perioden 16 februari 2001 till 9 oktober 2002. 
GATESPACE AB försattes i konkurs 17 april 2003.

Ingen av Bures styrelseledamöter eller ledningsmed-
lemmar har dömts i något bedrägerirelaterat mål under 
de senaste fem åren. Utöver det som beskrivits i ovan har 
ingen av dessa personer varit inblandad i någon konkurs, 
likvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem 
åren. Det finns inte heller någon anklagelse och/eller 
sanktion mot någon av dessa personer och ingen av 
dessa  har förbjudits av domstol att ingå som medlem i 
ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 
eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett 
bolag under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot 
eller person i ledningen har något privat intresse som 
kan stå i strid med Bures intressen, förutom styrelseord-
förande Patrik Tigerschiöld, för mer information se 
avsnitt ”Aktiekapital och aktieägare”.
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Kompletterande information om Bures styrelse 
och utskott
Bures styrelse består av fem ledamöter. Styrelsens arbete 
regleras enligt en arbetsordning, vilken senast fastställ-
des vid styrelsens konstituerande sammanträde den 
28 april 2009. Styrelsens arbetsordning innehåller bland 
annat uppgifter om ansvarsfördelningen mellan styrel-
sen, ordföranden, verkställande direktören och styrelsens 
utskott. Arbetsordningen innebär i korthet att styrelsen  
ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av 
bolagets angelägenheter. Styrelsen kontrollerar fort-
löpande bolagets och koncernens ekonomiska situation, 
som rapporteras månadsvis, så att styrelsen kan fullgöra 
den uppföljningsskyldighet som följer av lag, Regelverk 
för emittenter och god styrelsesed. Enligt arbetsordning-
en ska styrelsen ta beslut i frågor som ej ingår i den 
löpande förvaltningen eller är av stor betydelse, såsom 
väsentliga finansiella åtaganden och avtal samt betydan-
de förändringar av organisationen. 

Bures styrelse fastställer och dokumenterar årligen 
bolagets mål och strategier. Årligen behandlas dess utom 
marknadsfrågor, strategifrågor och budget. Styrelsen 
fastställer bolagets finanspolicy, attesträtt och besluts-
ordning. Styrelsen har upprättat särskild instruktion om 
ansvar och befogenheter förr VD och vice VD i Bure. 
Vidare har styrelsen upprättat särskilda rapport-
instruktioner till ledningen. 

Under 2009 har Carl Backman ersatt Martin Henricson 
som VD för moderbolaget varför nytt avtal träffats. 
Vidare  har nytt avtal träffats med bolagets CFO. Därut-
över har ingen av Bures styrelseledamöter eller koncern-
ledningsmedlemmar något avtal med bolaget eller något 
av dess dotterbolag, vilket innebär ersättning i samband 
med uppdragets upphörande utöver vad som anges i not 
36 i Bures årsredovisning 2008. 

I styrelsens arbetsordning ingår instruktioner för 
ersättningsutskott respektive revisionsutskott. Såväl 
ersättningsutskottets arbete som revisionsutskottets 
arbete fullgörs av hela styrelsen. Ersättningsutskottet ska 
bereda frågor om ersättningar i form av lön, pensioner 
och bonus eller andra anställningsvillkor för VD och per-
sonal som rapporterar direkt till VD. Revisionsutskottet 
har till ansvar att löpande under året bereda ärenden för 
styrelsens räkning som rör frågor om revision, intern 
kontroll och genomgång av bokslut och delårsrapporter .

Bures nuvarande revisor
Staffan Landén
Ernst & Young AB
Född 1963. Auktoriserad revisor.
Huvudansvarig revisor för Bure Equity AB.

Andra revisorsuppdrag omfattar bland annat: Acade-
Media AB, Alfa Laval AB, Capio AB, Finnveden Power-
train AB, Papyrus Holding AB och XDIN AB.

Antal aktier i Bure, eget samt närståendes innehav: –

Medlem i FAR SRS.

Staffan Landén tillträdde som revisor den 23 april 2008 
och ersatte tidigare huvudansvarig revisor Björn Grund-
vall, medlem i FAR SRS, utsedd av Ernst & Young AB.

Kompletterande information om  
Bures revisorer
Bolagets revisorer deltar två gånger per år vid styrelse-
mötena för att lämna en redogörelse från årets revision 
samt sin syn på bolaget interna kontrollsystem. Reviso-
rerna rapporterar sina iakttagelser från årets granskning 
direkt till styrelsen. En gång per år träffar revisorn styrel-
sen utan närvaro från någon i bolagsledningen.

Intressekonflikter
Styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld och Björn Björns-
son är styrelseledamöter i både Skanditek och Bure och 
har således på grund av intressekonflikt inte deltagit för-
handlingen och ingåendet av fusionsplanen. Vidare är 
Dag Tigerschiöld och Patrik Tigerschiöld tillsammans 
huvudaktieägare i Skanditek med cirka 31 procent av 
bolagets kapital och röster. Efter fusionen kommer Dag 
Tigerschiöld och Patrik Tigerschiöld tillsammans att inne-
ha cirka 17 procent av det Nya Bures kapital och röster. 
Vidare avses nuvarande VD för Skanditek , Patrik Tiger-
schiöld som är son till Dag Tigerschiöld, utses till VD för 
det Nya Bure. Detta innebär att Dag Tigerschiöld och 
Patrik Tigerschiöld tillsammans efter fusionen kommer 
att kunna utöva inflytande i det Nya Bure samt på 
bolagsstämmor i det Nya Bure. I övrigt föreligger inga 
intressekonflikter inom Bures ledning.

Ersättning till styrelse och ledande  
befattningshavare i Bure
styrelsen 
Vid årsstämman 2008 beslutades om ett totalt styrelse-
arvode om 990 000 kronor. Ersättningen till styrelsens 
ordförande uppgick till 350 000 kronor och till övriga 
styrelseledamöter 160 000 kronor vardera. 

Verkställande direktör
Den under 2008 tillträdande verkställande direktören 
Martin Henricson hade en årslön som uppgick till 
2 700 000. Bonus utgick med 700 000 kronor. Pensio-
nen var avgiftsbestämd och pensionspremier uppgick till 
25 procent av pensionsgrundande lön. Med pensions-
grundande lön avses grundlönen. Bonus kunde uppgå 
till maximalt 50 procent av årslönen. Bonusbeloppet var 
ej pensionsgrundande. Styrelsearvode har avräknats från 
lön med 100 000 kronor. 

Den under 2008 avgående verkställande direktören 
Mikael Nachemson hade en årslön som uppgick till 
3 100 000 kronor.

Martin Henricson avgick som VD i samband med års-
stämman i april 2009 och ersattes då av Carl Backman. 
Under 2008 hade Carl Backman befattningen vice VD. 
Carl Backmans ersättning kommer att offentliggöras i 
samband med Bures årsredovisning 2009.
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andra ledande befattningshavare 
Med andra ledande befattningshavare avses vice verk-
ställande direktör och ekonomidirektör. Vice verkställan-
de direktör hade under 2008 en fast årslön på 1 300 000 
kronor och ekonomidirektören 1 000 000 kronor. Bonus 
för dessa kunde uppgå till maximalt 50–150 procent av 
årslönen. Vid uppsägning hade dessa  andra ledande 
befattningshavare rätt till avgångsvederlag motsvarande 

6 till 12 månadslöner samt motsvarande 6 månadslöner 
vid uppsägning från egen sida. Beslut om lön till dessa 
fattades av verkställande direktören i samråd med styrel-
sens ersättningsutskott.

För ytterligare information om ersättning till styrelse 
och ledande befattningshavare i Bure, se not 36 i Bures 
årsredovisning för 2008 och not 36 i Bures årsredovis-
ning för 2007.

Nedan anges ersättning för ledande befattningshavare avseende 2008  

2008 
MSEK

Fast årslön/ 
styrelse-

arvode

Rörlig 
ersättn./

bonus
Övriga

förmåner1)

Pensions-
kostnader

Övriga 
ersättningar Summa

Styrelsens ordförande 0,4 – – – – 0,4

Övriga styrelseledamöter 0,6 – – – 0,1 0,7

Verkställande direktör 1,7 0,7 0,0 0,4 – 2,8

Verkställande direktör, avgående 0,9 – 0,2 1,0 5,2 7,3

Vice verkställande direktör 1,3 1,5 0,1 0,3 – 3,1

Andra ledande befattningshavare 1,0 0,3 0,1 0,3 – 1,7

Summa 5,9 2,4 0,4 2,1 5,3 16,0
1)  Övriga förmåner avser bilförmån och kostförmån.

Medelantalet anställda 2008
Totalt Varav kvinnor

Moderbolaget 9 2

Dotterbolag 930 353

Koncernen, totalt 939 355

Geografisk fördelning av anställda

Moderbolaget
Sverige 9 2

Dotterbolag
Sverige 395 137

Danmark 33 14

England 43 16

Finland 91 38

Norge 30 8

Tyskland 30 9

Övriga länder 308 131

Koncernen, totalt 939 355

Information om Bures anställda
Bure hade, i medeltal för år 2008, 9 anställda i moder-
bolaget och 939 anställda i koncernen totalt. Per den 
31 december 2008 hade moderbolaget sju medarbe tare. 

För information om personalkostnader och avsatta 
belopp för pensioner, se not 25 och 36 i Bures årsredo-
visning för 2008. Per 31 december 2008 hade Bure 
MSEK 20,7 i pensionsavsättningar. 
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Bures bolagsordning
Återgivet nedan är Bures bolagsordning som antogs vid 
extra bolagsstämma den 6 november 2008. Förutsatt att 
extra bolagsstämmorna i Bure och Skanditek godkänner 
fusionen kommer denna bolagsordning att ändras i 
enlighet med gråmarkerad kursiv text under relevant 
paragraf och utgöra det Nya Bures bolagsordning.

Utöver de ändringar som anges nedan föreslår styrel-
sen att den extra bolagsstämman i Bure ska fatta beslut 
om en villkorad ändring av bolagsordningen innebäran-
de att kallelse till extra bolagsstämma, som ej behandlar 
ändring i bolagsordningen, ska utfärdas tidigast sex 
veckor och senast tre veckor före stämman, samt att kal-
lelse alltid ska ske genom annonsering i Post och Inrikes 
Tidningar samt på bolagets hemsida, samt att kallelse 
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Beslutet är 
villkorat av att ändring i aktiebolagslagen (2005:551) av-
seende (i) tidsfristen för kallelse till extra bolagsstämma, 
som ej behandlar ändring i bolagsordningen, samt (ii) 
sättet för kallelse till bolagsstämma, träder i kraft och att 
den ovan föreslagna ändringen av bolagsordningen är 
förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen. 

Motsvarande villkorade beslut fattades vid Bures års-
stämma 2009. Ovan nämnda lagändring kommer ej att 
ha trätt i kraft vid tiden för den extra bolagsstämma som 
kommer att hållas i Bure den 1 december 2009 och för 
att det villkorade beslutet ska kunna registreras hos 
Bolagsverket, för det fall erforderliga lagändringar träder 
i kraft, krävs att den extra bolagsstämman fattar ett nytt 
beslut i frågan.

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Bure Equity AB (publ). Bolaget är 
publikt. 

§ 2 säte 
Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg. 

styrelsen för Bure föreslår att det Nya Bure änd
rar sitt säte till stockholm samt att bolagsstämma 
även kan hållas  i Göteborg.

§ 3 Verksamhet 
Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att 
skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhan-
dahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget 
äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verk-
samhet. 

§ 4 aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och 
högst 400 000 000 kronor. 

styrelsen för Bure föreslår att gränserna för 
aktiekapitalet ändras till lägst 300 000 000 kronor 
och högst 1 200 000 000 kronor.

§ 5 antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 
160 000 000. 

§ 6 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 7 styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio leda-
möter utan suppleanter. Styrelsen väljes på bolags-
stämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

§ 8 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räken-
skaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med 
eller utan suppleanter. Till revisor får väljas registrerat 
revisionsbolag. 

§ 9 Bolagsstämma 
i) Kallelse 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstäm-
ma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer 
att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och 
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och 
senast två veckor före stämman. Kallelse skall alltid ske 
genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och 
Svenska Dagbladet. 

ii)  Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolags-
stämma 

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolags-
stämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 
fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bola-
get senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, jul afton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än den femte varda-
gen före stämman. 

iii) Ordförande 
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, 
öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till 
dess ordföranden valts. 

iv) Tid för årsstämman 
Årsstämma hålles en gång årligen senast under juni 
månad. 

Bolagsordning
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v) Ärenden 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling: 
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 samman-

kallad; 
6.  framläggande av årsredovisningen och revisions-

berättelsen samt koncernredovisningen och kon-
cernrevisionsberättelsen; 

7.  beslut
 a.  om fastställande av resultaträkningen och balans-

räkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen,

 b.  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

 c.  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk-
ställande direktör; 

8.  bestämmande av antalet styrelseledamöter och 
suppleanter som skall väljas av stämman; 

9. fastställande av arvode åt styrelsen; 
10. val av styrelse; 
11.  fastställande, i förekommande fall, av arvode åt revi-

sorerna; 
12.  val, i förekommande fall, av revisorer och 

suppleanter ; 
13.  annat ärende som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

§ 10 utomståendes närvaro vid bolagsstämma 
Den som inte är aktieägare i bolaget skall, för det fall att 
styrelsen så bestämmer och på de villkor som styrelsen 
anger, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom 
elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna vid 
bolagsstämma. 

§ 11 avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument. 

§ 12 Likvidation 
Beslut att bolaget skall träda i likvidation är giltigt om det 
biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl 
de på stämman avgivna rösterna som två tredjedelar av 
de på stämman företrädda aktierna. 
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Kapitalstruktur och annan finansiell information
Viss kompletterande finansiell information
Eget kapital och skuldsättning
Nedan redovisas Bures kapitalisering per den 30 september 2009. Den finansiella informationen avser Bure-koncernen.

MSEK 30 september 2009 (ej reviderad)
Totala kortfristiga räntebärande skulder 142,4
Mot garanti eller borgen –

Mot säkerhet1) 140,9

Utan garanti/borgen eller säkerhet 1,5

Totala långfristiga räntebärande skulder 64,2
Mot garanti eller borgen –

Mot säkerhet2) 50,9

Utan garanti/borgen eller säkerhet 13,3

Eget kapital 1 556,4
Aktiekapital 300,1

Övrigt tillskjutet kapital 713,9

Reserver 30,0

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 504,7

Minoritetsintressen 7,6

Summa eget kapital och räntebärande skulder 1 763,0

Nettoskuldsättning
Nedan redovisas Bures nettoskuldsättning per den 30 september 2009. Den finansiella informationen avser Bure- 
koncernen.

MSEK 30 september 2009 (ej reviderad)
(A) Kassa 155,7

(B) Andra likvida medel –

(C) Kortfristiga finansiella placeringar 500,4

(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 656,1

(E) Kortfristiga finansiella fordringar 54,9

(F) Kortfristiga banklån –

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 140,9

(H) Andra kortfristiga finansiella skulder 1,5

(I) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H) 142,4
(J) Kortfristig finansiell nettolånefordran (I)–(E)–(D) 568,6

(K) Långfristiga finansiella fordringar 55,7

(L) Långfristiga banklån 44,3

(M) Utestående obligationslån –

(N) Andra långfristiga skulder 19,9

(O) Långfristiga finansiella skulder (L)+(M)+(N) 64,2
(P) Långfristig finansiell nettoskuldsättning (O)–(K) 8,5

(Q) Finansiell nettolånefordran (J)+(P) 560,1

1) Utgörs av pantsatta dotterbolagsaktier i ABCIB Holding.
2) Utgörs av pantsatta aktier inom Mercurikoncernen samt pantsatta aktier och företagsinteckningar inom EnergoReteakoncernen.
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Materiella anläggningstillgångar
Varken Bure-koncernen eller moderbolaget har några 
betydande investeringar i materiella anläggningstill-
gångar. 

Bokfört värde, koncernen 2008 2007
Byggnader, mark och markanläggningar 8,5 17,7

Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 74,3

Inventarier, verktyg och installationer 66,7 175,0

Summa materiella anläggningstillgångar 75,2 267,0

För ytterligare information om Bures materiella anlägg-
ningstillgångar se not 12–14 i Bures årsredovisning 
2008. Totalt uppgick ställda säkerheter till 253,4 MSEK 
per 31 december 2008 (281,1). För ytterligare informa-
tion om ställda säkerheter på Bures tillgångar se not 22 
i Bures årsredovisning 2008.

Fördelning av intäkter 
Majoriteten av Bures omsättning är i Sverige och i övriga 
Europa. Notera att Burekoncernen har intressebolag som 
i vissa fall har större betydelse för Bures intjäning än dess 
dotterbolag. Se not 2 i Bures årsredovisning för 2008 
och 2007 för segmentsrapportering samt omsättning 
per marknad. 

Tendenser och väsentliga förändringar under 2009
I februari slutfördes det frivilliga inlösenprogrammet. 
Totalt utskiftades 1 007 MSEK till Bures aktieägare.

Bures styrelse föreslog ingen utdelning för räkenskaps-
året 2008 (1,00 SEK).

Carl Backman tillträdde som ny VD för Bure i maj.
I maj slutförde Bure tillsammans med Altor förvärvet 

av Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen. 
I samband med förvärvet av Carnegie har Altor och Bure 
i oktober erbjudit ägarspridning med upptill 25 procent 
av bolaget till nyckelpersoner. Bures ägarandel kommer 
därefter att uppgå till 26,3 procent. Bure och Altor har 
sålt 50 procent av sitt innehav till cirka 50 nyckelpersoner 
i Max Matthiessen till bokfört värde. Bures ägarandel i 
Max Matthiessen uppgår till 17,5 procent. 

Styrelsen föreslog årsstämman att genomföra ett 
ägarspridningsprogram i portföljbolaget SRC – Scandina-
vian Retail Center.

Det har inte skett någon väsentlig förändring av Bures 
finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 
delårsrapporten för perioden januari–september 2009 
offentliggjordes.

utdelning och utdelningspolicy
Bure har haft som målsättning att över tid ha en utdel-
ning som reflekterar tillväxten i eget kapital. Utdelning 
ska kunna kompletteras med andra åtgärder såsom åter-
köp av aktier, inlösenprogram och utdelning av aktie-
innehav.

Beslut om vinstutdelning i svenska aktiebolag fattas av 
bolagsstämman. Utdelning får endast ske med ett 
sådant belopp att det efter utdelningen finns full täck-
ning för Bures bundna egna kapital och endast om 
utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de 
krav som verksamhetens art, omfattning och risker stäl-
ler på storleken av det egna kapitalet samt Bure och kon-
cernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt (den så kallade försiktighetsregeln). Som huvud-
regel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett 
större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

Utdelning utbetalas normalt till aktieägare som ett 
kontant belopp per aktie genom Euroclear Sweden. Rätt 
till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstäm-
man fastställda avstämningsdagen är registrerad som 
innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden förda 
aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euro-
clear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bure av-
seende utdelningsbeloppet och begränsas i tiden endast 
genom regler om tioårig preskription. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet Bure. Varken aktie bolags-
lagen eller Bures bolagsordning innehåller några restrik-
tioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför 
Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av 
bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker 
utbetalning till sådana aktieägare på samma sätt som till 
övriga aktieägare med hemvist i Sverige.

Finansiell riskhantering och  
känslighetsanalys för Bure
allmänt
Koncernen utsätts för ett antal olika finansiella risker 
genom den verksamhet som bedrivs. Bure är ett investe-
ringsbolag med en viktig övergripande målsättning, som 
regleras i moderbolagets finanspolicy. Moderbolaget ska 
vara skuldfritt, och dotterbolagen ska ha en självständig 
finansiering för att bolagen ska vara finansiellt oberoen-
de av moderbolaget eller övriga koncernbolag. Dotter-
bolagen ska därmed också självständigt kunna hantera 
sin egen likviditetsrisk. Det finns finanspolicies fastställda 
för vart och ett av dotterbolagen. Policydokumentet ger 
vägledning till hantering av kassa, överskotts likviditet, 
skuldfinansiering, hantering av valuta- och ränterisker, 
men eftersom verksamheterna varierar kan också mål-
sättningen för respektive dotterbolag skilja sig åt. 
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Valutarisker
Med valutarisk avses risken att koncernens kommer siella 
flöden (transaktionsrisk) påverkas vid valutakursföränd-
ringar. Transaktionsrisken i koncernen är begränsad, då 
intäkterna nästan uteslutande matchas av kostnader i 
samma valuta. Då Burekoncernen via sina dotterbolag 
har investeringar i utlandet är koncernens balansräkning 
och resultaträkning utsatt för translationsrisk (omräk-
ningsrisk) vid omräkning av de utländska dotterbolagens 
räkenskaper. Säkring för denna risk görs i normalfallet 
inte. Den viktigaste valutan, förutom svenska kronor, är 
Euron. En förändring i Euron på +/–5 procent påverkar 
resultat före skatt med cirka 2 MSEK. Utlåning inom 
Mercurikoncernen till ett helägt dotterbolag har skett i 
Euro. Denna fordran har säkrats genom att en del av 
Mercuris finansiering upp till motsvarande belopp lånats 
upp i Euro.

Ränterisk
Koncernen påverkas av ränterisk genom att räntenivån 
på skulder till rörlig ränta löpande förändras med mark-
nadsränteutvecklingen. Ränterisk föreligger även på skul-
der med fast ränta, men med betydligt högre trögrörlig-
het då räntan ändras när lånen förfaller och ska förlängas 
med nya villkor. En procent i förändring i ränte sats för 
koncernen bedöms i det korta perspektivet påverka kon-
cernens resultat före skatt med cirka 6 MSEK. Ränterisker 
i upplåning kan styras till en önskad nivå genom använ-
dandet av derivat så som swapar, terminer och optioner. 
Någon säkring för ränterisk sker för närvarande inte.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken för att Bures motparter i affärer inte 
kommer att fullgöra sina betalningar och eventuellt 
erhållna säkerheter inte täcker fordringsbeloppet och 
därigenom förorsaka Bure en finansiell förlust. Det är 
Bures policy att alla kunder som man gör affärer med 
skall genomgå kreditprövning. Den maximala kredit-
exponeringen uppgår per balansdagen den 30 septem-
ber 2009 till 245 MSEK. Det förekommer inga väsentliga 
koncentrationer av kreditrisker i koncernen.

Likviditetsrisk och refinansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken att koncernen inte kan finansiera 
lånebetalningar eller andra finansiella åtaganden i den 
takt de förfaller till betalning antingen med egna medel 
eller ny finansiering. För att upprätthålla en betryggande 
betalningsberedskap ska Bure ha en likviditetsreserv som 
alltid minst ska täcka ett års prognostiserat likviditets-
behov samt andra likviditetsbehov i befintlig bolags-
struktur. Likviditetsreserven består av tillgängliga likvida 
medel och checkkrediter, bekräftade outnyttjade kredit-
faciliteter. Den del av likviditetsreserven som överstiger 
likviditetsbehovet enligt ovan utgör överskottslikviditet 
vilka enligt Bures policy kan placeras över en längre pla-
ceringshorisont, utdelas till aktieägarna eller användas i 
återköpsprogram. 

Väsentliga dotterbolag
Bures största dotterbolag utgörs av Mercuri International 
Group AB, Scandinavian Retail Center SRC AB och 
Energo Retea AB. Dessa bolag har sina respektive verk-
samheter i Sverige, där de även har sitt säte. Övriga 
 dotterbolag, samtliga med säte i Göteborg, är vilande. 
För ytterligare information om Bures dotterbolag, se not 
32 i Bures årsredovisning 2008.

Mercuri
Ägarandel: 100%1)

EnergoRetea
Ägarandel: 94%1)

Bure Equity AB
(moderbolag)

SRC
Ägarandel: 96%1)

1) Bolaget har ett ägarspridningsprogram. För mer information se Bures delårsrapport för niomånadersperioden januari–september 2009.
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Väsentliga avtal
avtal avseende innehavet i Carnegie Investment 
Bank
I maj 2009 åtog sig Bure gentemot Riksgälden att göra 
ett kapitaltillskott om 184 MSEK till ABCIB Holding AB 
(”ABCIB”), för det fall ABCIB ej kunde betala tilläggs-
köpeskillingen om 525 MSEK till Riksgälden.

avtal avseende innehavet i Mercuri
I juli 2009 åtog sig Bure gentemot Nordea Bank AB 
(”Nordea”) att göra ett kapitaltillskott om 25 MSEK till 
Mercuri International Group AB (”Mercuri”), för det fall 
Mercuri ej kan amortera sin kortfristiga checkräknings-
kredit till Nordea. 

Tvister
Tvister avseende innehavet i Carnegie 
Investment Bank
Ägandet i Carnegie och Max Matthiessen
Bure har tillsammans med Altor Fund III GP Limited 
(”Altor”) förvärvat CIB och Max Matthiessen från Riks-
gälden. 

Riksgälden och CIB har ingått ett låneavtal beträffan-
de en kredit som Riksbanken tidigare lämnat till CIB.  
I samband därmed ingicks ett pantavtal för lånet. Kort 
före Bures och Altors förvärv av CIB och Max Matthies-
sen övertog Riksgälden, genom pantrealisation, aktierna 
i CIB och Max Matthiessen från D. Carnegie.

D. Carnegie har ifrågasatt den rättsliga grunden för 
Riksgäldens övertagande och Riksgälden har initierat en 
fastställelsetalan vid Stockholms tingsrätt i vilken Riksgäl-
den vill få fastställt att övertagandet av aktierna är giltigt. 
Om en talan om bättre rätt till aktierna skulle föras mot 
Bure och Altor kan bolagen hävda att de har gjort ett 
godtrosförvärv. Om Bure och Altor förlorar en sådan tvist 
om rätt till aktierna, har Bure och Altor rätt till ersättning 
från Riksgälden med ett belopp som högst motsvarar 
köpeskillingen samt eventuella kapitaltillskott till den del 
sådana inte redan återbetalats genom utdelning. Därtill 
justeras taket för ersättningens storlek årligen med en 
fastställd räntefaktor.

Transaktioner med närstående
Transaktioner under räkenskapsåret 2008
Inköp av tjänster i samband med produktion av årsredo-
visning har skett från det tidigare dotterbolaget Citat 
 avseende produktion av årsredovisning, samt av Energo-
Retea avseende lokalanpassningar. Inköpen har skett till 
marknadsmässiga villkor och är av mindre omfattning.

Valda styrelseledamöter i Bure har, förutom arvode 
från Bure, även erhållit arvoden från dotterbolag i 
 koncernen om totalt 0,2 MSEK.

Inköp och försäljning mellan Bure och koncernföretag 
är av obetydlig omfattning. Koncerninterna ränteintäk-
ter och räntekostnader ingår i Bures resultat med 2,9 
MSEK respektive 2,1 MSEK. 

Skanditek har ställt ut sammanlagt 400 000 köpoptio-
ner i Bure avseende förvärv av sammanlagt 400 000 
aktier i Bure.

Transaktioner under räkenskapsåret 2007
Bure har gjort inköp av datautrustning och konsulttjäns-
ter av det tidigare intressebolaget SYSteam. Vidare har 
inköp av tjänster i samband med produktion av årsredo-
visning gjorts av dotterbolaget Citat. Inköpen har skett till 
marknadsmässiga villkor och är av mindre omfattning.

Valda styrelseledamöter i Bure har, förutom arvoden 
från Bure, även erhållit arvoden från dotterbolag i kon-
cernen om totalt 280 KSEK.

Inköp och försäljning mellan Bure och koncernföretag 
är av obetydlig omfattning. Koncerninterna räntein-
täkter och räntekostnader ingår i Bures resultat med 
2,0 MSEK respektive 1,4 MSEK.

Carl Backman, anställd i Bure och ingående i lednings-
gruppen har köpt tjänster av dotterbolaget EnergoRetea 
för 5 KSEK. Inköpet har skett till marknadsmässiga  villkor.

Skanditek har ställt ut köpoptioner på sammanlagt 
400 000 aktier i Bure till ledande befattningshavare och 
anställda i bolaget.

Transaktioner under räkenskapsåret 2006
Bure har gjort inköp av datautrustning och konsulttjäns-
ter av intressebolaget SYSteam. Vidare har inköp av 
tjänster i samband med produktion av årsredovisning 
gjorts av dotterbolaget Citat. Inköpen har skett till mark-
nadsmässiga villkor och är av mindre omfattning.

Valda styrelseledamöter i Bure har, förutom arvode 
från Bure, även erhållit arvoden från dotterbolag i kon-
cernen om totalt 274 000 SEK.

Inköp och försäljning mellan Bure och koncernföretag 
är av obetydlig omfattning. Koncerninterna ränteintäk-
ter och räntekostnader ingår i Bure resultat med 0,9 
MSEK respektive 2,0 MSEK.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i Bure utgår från svensk lagstiftning, 
främst aktiebolagslagen (2005:551), och Regelverk för 
emittenter utfärdat av NASDAQ OMX Stockholm. Genom 
att Bure är noterat på NASDAQ OMX Stockholm tillämpar 
Bure reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). 

Avvikelser mot Kodens regler beskrivs och motiveras i 
Bolagsstyrningsrapporten. Enligt Kodens bestämmelse 
punkt 10.6 ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en 
särskild granskningsfunktion. I Bolagsstyrningsrapporten 
för 2008 anges att styrelsens uppfattning är att det för 
närvarande inte föreligger något behov av en sådan 
funktion i verksamheten. Samtidigt finns tydliga instruk-
tioner och en löpande utvärdering av att ansva riga  per-
soner i organisationen har den kompetens och de stöd-
resurser som krävs för att fullgöra arbetet i samband 
med framtagandet av finansiella rapporter. Utvärdering 
av behovet av en internrevisionsfunktion kommer att 
prövas på nytt under 2009.

Legala frågor och övrig kompletterande information 
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Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av fusionen för aktieägare i 
Skanditek. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell infor-
mation till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Redogörelsen är inte 
avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exem-
pelvis inte de speciella regler som kan bli tillämpliga på aktier som förvärvats med stöd av aktier i så kallade  
fåmansföretag. Beskrivningen behandlar inte heller de regler som i vissa fall gäller i bolagssektorn beträffande 
skattefri kapitalvinst och utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Inte heller behandlas de regler som 
gäller för aktier som ägs av handelsbolag eller utgör lagertillgångar i en näringsverksamhet. Sär skilda skatte-
konsekvenser som inte är beskrivna nedan kan uppkomma också för andra kategorier av aktie ägare, såsom 
exempelvis investmentföretag och investeringsfonder. Varje aktieägare bör rådfråga skatteråd givare om de 
skatte konsekvenser som kan uppkomma med anledning av fusionen baserat på aktieägarens specifika situation, 
exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga.

Övrigt

Skattekonsekvenser vid samgåendet
Fysiska personer
Aktierna i Skanditek anses avyttrade när Skanditek upp-
löses genom fusionen. För en fysisk person som är bosatt 
eller stadigvarande vistas i Sverige uppkommer ingen 
skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust 
vid avyttringen enligt reglerna om framskjuten beskatt-
ning vid andelsbyten. Aktierna i Bure som mottagits som 
fusionsvederlag anses istället förvärvade för ett pris som 
motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för avyttra-
de aktier i Skanditek. Det kan noteras att själva aktie-
bytet inte behöver deklareras. En avyttring av aktier i 
Bure, inklusive central försäljning av Fraktioner, som 
mottagits som fusionsvederlag utlöser däremot kapital-
vinstbeskattning och ska deklareras (se nedan ”Beskatt-
ning vid avyttring av aktierna i Bure”).

Det bör noteras att om en fysisk person flyttar utom-
lands och reglerna om framskjuten beskattning vid 
andelsbyten har tillämpats ska kapitalvinsten som upp-
kom vid aktiebytet normalt tas upp till beskattning.1)

Juridiska personer
Aktierna i Skanditek anses avyttrade när Skanditek upp-
löses genom fusionen. För juridiska personer föreligger 
dock möjlighet att yrka uppskov med beskattning av 
kapitalvinst enligt reglerna om uppskovsgrundande 
andelsbyten. 

Juridiska personer som önskar uppskov med beskatt-
ning av kapitalvinst måste redovisa kapitalvinsten i sin 
deklaration samt framställa yrkande om uppskov med 
beskattningen. Beräkning av kapitalvinst sker enligt de 

principer som redovisas nedan under ”Beskattning vid 
avyttring av aktier i Bure – Allmän information”. Bure 
avser att ansöka om allmänna råd från Skatteverket 
avseende  marknadsvärdet av mottagna aktier i Bure vid 
tidpunkten för avyttringen efter fusionen registrerats. 
Information om det av Skatteverket fastställda värdet 
kommer att tillhandahållas på Bures hemsida  
www.bure.se eller på annat sätt som Bure finner lämp-
ligt. Om uppskov medges, ska kapitalvinsten fastställas 
av Skatteverket vid taxeringen i form av ett uppskovs-
belopp. Uppskovsbeloppet ska därefter fördelas lika på 
de aktier i Bure som mottagits som fusionsvederlag. 
Uppskov kan inte erhållas för kapitalvinst hänförlig till 
Fraktioner som avyttrats genom central försäljning.

Uppskovsbeloppet ska som huvudregel tas upp till 
beskattning senast när mottagna aktier i Bure upphör att 
existera eller äganderätten övergår till annan. Detta gäl-
ler dock inte om mottagna aktier övergår till annan 
genom ett efterföljande andelsbyte som uppfyller förut-
sättningarna för fortsatt uppskov. Kapitalvinsten tas ock-
så upp till beskattning om den skattskyldige i sin deklara-
tion begär att uppskovet ska återföras till beskattning.

Beskattning vid avyttring av aktier i Bure
allmän information
När en fysisk eller juridisk person avyttrar aktier i Bure 
som mottagits som fusionsvederlag utlöses kapitalvinst-
beskattning.

Om en aktieägare som tillämpar reglerna om fram-
skjuten beskattning eller uppskovsgrundande andels-
byten redan ägde aktier i Bure vid fusionen eller om en 

1)  I proposition 2009/10:24 föreslås att en fysisk person ska beskattas för vinst som uppkommit vid ett andelsbyte först om personen inte längre är bosatt inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller stadigvarande vistas inom EES. Förslaget avses behandlas av riksdagen den 9 december 2009 och föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.
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sådan aktieägare förvärvar aktier i Bure efter fusionen, 
tillämpas en särskild turordningsregel enligt vilken efter-
följande avyttringar av aktier i Bure anses ske i följande 
ordning: 

1. aktier i Bure förvärvade före fusionen, 
2. aktier i Bure förvärvade genom fusionen och
3. aktier i Bure förvärvade efter fusionen.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skill-
naden mellan ersättningen, efter avdrag för eventuella 
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (skatte-
mässigt anskaffningsvärde).

Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den så kallade 
genomsnittsmetoden. Det innebär att omkostnads-
beloppet för samtliga delägarrätter av samma slag och 
sort beräknas gemensamt. För marknadsnoterade aktier, 
såsom aktierna i Bure, får omkostnadsbeloppet alterna-
tivt bestämmas enligt den så kallade schablonmetoden 
till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan 
utgifter i samband med denna dragits av.

Fysiska personer
En kapitalvinst på marknadsnoterade aktier beskattas 
normalt i inkomstslaget kapital med en skattesats om 
30 procent.

Som huvudregel är 70 procent av en kapitalförlust 
avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapi-
talförluster på marknadsnoterade fordringsrätter och 
marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som 
innehåller endast svenska fordringsrätter är dock fullt 
avdragsgilla i inkomstslaget kapital.1)

Vidare ska kapitalförluster på marknadsnoterade 
aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (med 
undantag för andelar i svenska investeringsfonder som 
innehåller endast svenska fordringsrätter) dras av i sin 
helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana till-
gångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag 
och utländska juridiska personer.

För kapitalförluster på onoterade andelar i svenska 
aktiebolag och utländska juridiska personer är rätten till 
kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförlus-
ter är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrät-
ter och onoterade andelar ska förluster som uppstått på 
marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på 
onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på mark-
nadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i 
svenska aktiebolag och utländska juridiska personer inte 
kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot 
övriga kapitalinkomster med 70 procent respektive med 
fem sjättedelar av 70 procent. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital med-
ges skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kom-

munal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion medges 
med 30 procent av den del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av resteran-
de del. Underskott kan inte sparas till senare beskatt-
ningsår.

Juridiska personer
Mottagna aktier i Bure anses förvärvade för ett pris mot-
svarande marknadsvärdet vid förvärvstidpunkten. Bure 
avser att ansöka om allmänna råd avseende detta värde 
från Skatteverket. Information om det av Skatteverket 
fastställda värdet kommer att tillhandahållas på Bures 
hemsida www.bure.se eller på annat sätt som Bure fin-
ner lämpligt. Om uppskov med beskattning av kapital-
vinst medgivits enligt ovan, ska även medgivet uppskovs-
belopp tas upp till beskattning vid avyttring av aktier i 
Bure som mottagits som fusionsvederlag.

För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas 
kapitalvinster på aktier normalt i inkomstslaget närings-
verksamhet med en skattesats om 26,3 procent.

Avdragsgilla kapitalförluster på aktier kan endast dras 
av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. 
Sådana kapitalförluster kan dock, om vissa villkor är upp-
fyllda, även kvittas mot kapitalvinster inom samma kon-
cern på aktier och andra delägarrätter, under förutsätt-
ning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. 
Kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter som 
inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får spa-
ras och dras av mot kapitalvinster på sådana tillgångar 
under efterföljande beskattningsår utan begränsning i 
tiden.

utdelning
Utdelning från Bure beskattas normalt med 30 procent 
skatt i inkomstslaget kapital för fysiska personer och 
med 26,3 procent skatt i inkomstslaget näringsverksam-
het för aktiebolag. För fysiska personer bosatta i Sverige 
innehålls preliminärskatt avseende utdelningen med 
30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av 
Euroclear Sweden eller, vid förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren.

aktieägare som är begränsat skattskyldiga  
i sverige
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som inte bedriver näringsverksamhet från ett fast drift-
ställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid försälj-
ning av aktier. Fusionen kommer således normalt sett 
inte att föranleda någon svensk kapitalvinstbeskattning 
för sådana aktieägare och fusionsvederlaget kommer 
inte heller att vara föremål för svensk kupongskatt. 
Dessa  aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i 
sin hemviststat.

1)  Mot bakgrund av EG-fördragets bestämmelser om fria kapitalrörelser kan ifrågasättas om inte detsamma bör gälla även för investeringsfonder med utländska ford-
ringsrätter.



54

Ö
vrig

t

En fysisk person som är begränsat skattskyldig i 
Sverige  kan vid avyttring av aktier och andra delägar-
rätter bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige, 
om denne vid något tillfälle under det kalenderår då 
avyttringen sker eller under de föregående tio kalender-
åren har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige 
(se vidare ”Skattekonsekvenser vid samgåendet” ovan).1) 
Denna beskattningsrätt kan dock inskränkas genom til-
lämpligt skatteavtal mellan Sverige och aktie ägarens 
hemviststat.

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige  
och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktie-
bolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skatte satsen 
för kupongskatt är 30 procent. Skattesatsen är dock i all-
mänhet reducerad genom skatteavtal för undvikande av 
dubbelbeskattning. I Sverige verkställer normalt Euro-
clear Sweden eller, vid förvaltarregistrerade aktier, förval-
taren avdrag för kupongskatt.

1)  I proposition 2009/10:24 föreslås ett förtydligande som medför att regeln i vissa fall även gäller för aktier erhållna genom andelsbyten, såsom fusionen. De nya 
bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.
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Kompletterande information om Skanditek
Verksamhetsbeskrivning
Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag 
med ägarintressen i huvudsak i svenska företag.

Skanditeks innehav
Innehav Ägarandel
Micronic Laser Systems AB 38,0%

PartnerTech 43,0%

AcadeMedia 13,9%

Aptilo Networks 9,9%

Bure Equity AB 19,9%

H. Lundén Holding AB 20,0%

The Chimney Pot AB 48,6%

Theducation AB 74,3%

CMA Microdialysis AB 43,8%

Vitrolife AB 26,2%

Information om Skanditeks nuvarande ledning, styrelse och revisorer

skanditeks nuvarande ledning
Patrik Tigerschiöld
Född 1964. Styrelseordförande i Bure sedan 2004 samt 
styrelseledamot och verkställande direktör i Skanditek 
sedan 1999. Patrik Tigerschiöld är civilekonom.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande 
eller styrelseledamot i ett antal av Skanditeks dotter-
bolag. Styrelseordförande i AcadeMedia AB (publ), CMA 
Microdialysis AB, PartnerTech AB, The Chimney Pot AB 
och Vitrolife AB (publ). Styrelseledamot i Carnegie  Asset 
Management Holding Danmark A/S, Carnegie Asset 
Management Fondsmæglerselskab A/S, Carnegie Invest-
ment Bank AB, H. Lundén Kapitalförvaltning AB, Micro-
nic Laser Systems AB (publ) och Sardis Securities Inc. 

Under de senaste fem åren har Patrik Tigerschiöld varit, 
men är inte längre: Styrelseordförande i Anew Interna-
tional Utbildning AB, Anew Learning AB, PBK Inkasso 
AB, MYDATA automation AB, PBK Outsourcing AB, 
Theducation  AB, Törnskogen Utbildning AB, Repub Film 
AB, Rösjötorp Utbildning AB och Vittra AB. Styrelseleda-
mot i Axis AB, D. Carnegie & Co AB, MM Holding AB 
och PBK Outsourcing Sverige AB. 

Patrik Tigerschiöld har tidigare haft följande befatt-
ningar: Tidigare verksam inom SEB och VD för SEB Alle-
mansfonder.

Antal aktier i Skanditek, eget samt närståendes innehav: 
8 130 130.

Antal optioner i Skanditek: 120 000 optioner utställda 
2009 och 120 000 optioner utställda 2008.

Andreas Berglin
Född 1975. Anställd som ekonomichef i Skanditek sedan 
2009. Andreas Berglin är civilekonom.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: –

Under de senaste fem åren har Andreas Berglin varit, 
men är inte längre: –

Andreas Berglin har tidigare haft följande befattningar: 
Group controller på TradeDoubler och ekonomichef på 
EF Education Ltd.

Antal aktier i Skanditek, eget samt närståendes innehav: 
–
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skanditeks nuvarande styrelse
Björn Björnsson
Född 1946. Styrelseledamot i Bure sedan 2002 och sty-
relseordförande i Skanditek sedan 2008. Björn Björnsson 
är pol. mag och bedriver egen konsultverksamhet inom 
det finansiella området.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 
AB Skrindan och Valot Invest Sweden AB. Styrelseleda-
mot i ABCIB Holding AB, Acade Media AB (publ), Cape 
Capital AG, MM Holding AB, Sophiahemmet AB, Stock-
holm Open AB och Trustor AB. 

Under de senaste fem åren har Björn Björnsson varit, 
men är inte längre: Styrelseordförande i Cinventa AB och 
Otas Finanz Gesellschaft AG. Vice styrelseordfö rande i 
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Styrelseledamot i 
Billerud AB (publ), E. Öhman J:or AB, AB Gauthiod, JM 
AB, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Teracom 
AB, Torda Holding AB, Visavi AB och Wireless Indepen-
dent Provider i Karlskrona AB (publ). Likvidator för 
Trustor Aktiebolag. Kommanditdelägare i Fastighets-
bolaget NIAM Hammarkullen KB, Fastighetsbolaget 
Nomlas KB och NIAM Fastighetsfond KB.

Björn Björnsson har eller har tidigare haft följande 
befattningar: Verkställande direktör i AB Skrindan, 
Trustor AB och Valot Invest Sweden AB.

Antal aktier i Skanditek, eget samt närståendes innehav: 
10 000.

Dag Tigerschiöld
Född 1942. Styrelseledamot i Skanditek sedan 1998. 
Andra väsentliga styrelseuppdrag: –

Under de senaste fem åren har Dag Tigerschiöld varit, 
men är inte längre: Styrelseordförande i RS Intressenter 
AB och PartnerTech AB (publ). Styrelseledamot i Invest-
ment AB Öresund (publ), MYDATA automation AB och 
MYDATA Treasury AB.

Dag Tigerschiöld har tidigare haft följande befattningar: 
Styrelseordförande i Skanditek.

Antal aktier i Skanditek, eget samt närståendes innehav: 
12 400 605.

Patrik Tigerschiöld
Styrelseledamot. För mer information se under rubriken 
”Skanditeks nuvarande ledning”.

Carl Björkman
Född 1970. Styrelseledamot i Skanditek sedan 2009. 
Carl Björkman är civilingenjör och kvalitetschef inom 
Scania Inköp.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i 
Stäkets holms Förvaltnings AB, Johan Björkmans Allmän-
nyttiga Stiftelse för Ekonomisk Forskning m.m. och FPG 
Media AB.

Under de senaste fem åren har Carl Björkman varit, men 
är inte längre: Styrelseledamot i MYDATA automation 
AB.

Carl Björkman har tidigare haft följande befattningar: –

Antal aktier i Skanditek, eget samt närståendes innehav: 
2 406 600 samt Johan Björkmans Allmännyttiga Stiftelse 
för Ekonomisk Forskning m.m. 1 148 819.

Mathias Uhlén 
Född 1954. Styrelseledamot i Skanditek sedan 1992. 
Mathias Uhlén är teknologie doktor och professor i 
mikro biologi.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 
Atlas Antibodies AB. Styrelseledamot i Affibody Holding 
AB, Biotage AB (publ), KTH Holding AB, SweTree 
Technologies  AB, Nordiag ASA och Novozymes A/S. 
Ledamot av Vetenskapsakademien (KVA) och Ingenjörs-
vetenskapsakademien (IVA).

Under de senaste fem åren har Mathias Uhlén varit, men 
är inte längre: Styrelseordförande i Nordiag AB och KTH 
Seed Capital Holding AB. Styrelseledamot i Affibody  AB, 
Biovitrum AB (publ), CEMU Bioteknik AB, Haldex Hol-
ding AB, KTH Executive School AB och TESU AB. Supple-
ant i Cebix AB.

Mathias Uhlén har tidigare haft följande befattningar: –

Antal aktier i Skanditek, eget samt närståendes innehav: 
10 000.
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Johan Ek
Född 1968. Styrelseledamot i Skanditek sedan 2008. 
Johan Ek är civilekonom och koncernchef i Relacom AB.

Andra väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 
Relacom International AB. Styrelseledamot i N Holding 
AB och Relacom AB.

Under de senaste fem åren har Johan Ek varit, men är 
inte längre: Styrelseordförande i Arkivator AB. Styrelse-
ledamot i Allgon Microwave AB, Allgon Systems AB, 
Efore  Oy, LGP Allgon Holding AB, M.G. Instrument AB, 
Powerwave Sweden AB, Powerwave Technologies 
Sweden  Holdings AB, Powerwave Technologies Sweden 
AB, PartnerTech AB och Relacom Ukraina. 

Johan Ek har tidigare haft följande befattningar: Verk-
ställande direktör i Allgon Microwave AB, Allgon 
Systems  AB, LGP Allgon Holding AB, M.G. Instrument 
AB, Powerwave Sweden AB, Powerwave Technologies 
Sweden AB och Powerwave Technologies Sweden 
Holdings  AB.

Antal aktier i Skanditek, eget samt närståendes innehav: 
47.

Övriga upplysningar avseende nuvarande styrelse  
och ledning i skanditek
För samtliga personer i Skanditeks styrelse och ledning är 
kontorsadressen Skanditek Industriförvaltning AB (publ), 
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm.

Johan Ek har varit styrelseledamot i eu-supply.com 
svenska AB under perioden 10 mars 2000 till 6 februari 
2002. Eu-supply.com svenska AB försattes i konkurs den 
15 januari 2002.

skanditeks nuvarande revisor
Göran Abrahamsson
Ernst & Young AB
Född 1963. Auktoriserad revisor.

Huvudansvarig revisor för Skanditek Industri - 
förvalt  ning AB.

Andra revisorsuppdrag omfattar bland annat: Landsting-
ens ömsesidiga försäkringsbolag, Lansen Försäkringsak-
tiebolag och Wallmans Nöjen AB.

Antal aktier i Skanditek, eget samt närståendes innehav: 
–

Medlem i FAR SRS.
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Köpoptioner utställda av skanditek 
Skanditek har utställt köpoptioner till vissa anställda i 
Bure avseende förvärv av sammanlagt 400 000 aktier i 
Bure respektive 40 000 aktier i AcadeMedia AB. Dessa 
köpoptioner kommer att ha förfallit eller utnyttjats före 
det att fusionen registreras. Köpoptioner som utnyttjas 
före registreringen av fusionen kommer att lösas mot 
aktier ur Skanditeks nuvarande innehav.

Teckningsoptioner i skanditek
Skanditek har, som ett led i incitamentsprogram till 
ledande befattningshavare, emitterat sammanlagt 
500 000 teckningsoptioner vid årsstämmorna 2008 och 
2009. Teckningsoptionerna har erbjudits ledande befatt-
ningshavare på marknadsmässiga villkor.

De 250 000 teckningsoptioner som emitterades vid 
årsstämman 2008 berättigar till teckning av en ny aktie i 
Skanditek för en teckningskurs om 33,06 kronor under 
perioden från och med den 9 maj 2010 till och med 
9 maj 2011. De 250 000 teckningsoptioner som emitte-
rades vid årsstämman 2009 berättigar till teckning av en 
ny aktie i Skanditek till en teckningskurs om 23,62 kro-
nor under perioden från och med den 15 maj 2011 till 
och med den 15 maj 2012. 

Skanditek och teckningsoptionsinnehavarna har kom-
mit överens om att samtliga teckningsoptioner skall åter-
köpas till marknadspris enligt värdering utförd av ett vär-
deringsinstitut. De teckningsoptioner som därigenom 
förvärvas kommer att makuleras i samband med registre-
ringen av fusionen. Följaktligen kommer inga tecknings-
optioner att vara utestående vid registreringen av 
fusionen .

undantag från budplikt
Skanditek innehar aktier motsvarande cirka 43 procent 
av rösterna i PartnerTech AB (publ) (”PartnerTech”). 
I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 
2001:31 har Skanditek medgivits undantag från budplikt 
avseende resterande aktier i PartnerTech. Vidare innehar 
Skanditek, efter deltagande i den apportemis sion i 
Micronic Laser Systems AB (”Micronic”) som genomför-
des under 2009, cirka 38 procent av aktierna och röster-
na i Micronic. I enlighet med Aktiemarknadsnämndens 
uttalande 2009:09 har Skanditek medgivits undantag 
från den budplikt som annars skulle ha uppkommit till 
följd av deltagande i apportemissionen.

Som en konsekvens av fusionen kommer Bure att för-
värva Skanditeks innehav i Micronic och PartnerTech och 
därmed blir regeln om budplikt i 3 kap. 1 § lagen 
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktie-
marknaden formellt tillämplig. I enlighet med Aktie-
marknadsnämndens uttalande 2009:24 har Bure medgi-
vits undantag från den budplikt beträffande aktierna i 
Micronic och PartnerTech som annars skulle kunna upp-
komma om fusionen mellan Bure och Skanditek genom-
förs. Om Bure efter fusionens genomförande förvärvar 
ytterligare aktier i Micronic eller PartnerTech och därige-
nom ökar sin röstandel uppkommer budplikt. 

Övrig information
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Införlivande genom hänvisning
Bures finansiella rapporter för 2006, 2007 och 2008 och 
Skanditeks finansiella rapport för 2008 är en del av detta 
informationsdokument och ska läsas som en del därav. 
Ovanstående finansiella rapporter är presenterade i  
respektive bolags årsredovisningar för samma år. De 
finansiella rapporterna har reviderats av revisorerna och 
revisionsberättelserna återfinns i redovisningen. Års-
redovisningarna och bolagsordningen för respektive 
bolag finns tillgängliga via Bures och Skanditeks webb-
platser www.bure.se respektive www.skanditek.se och 
kan anskaffas, under en period om minst 12 månader 
från detta informationsdokuments datum, kostnadsfritt 
från Bure och Skanditek.

Förevisade dokument
Följande dokument kommer att från och med den 
16 november 2009 finnas tillgängliga för granskning hos 
Bure, Mässans gata 8, 412 51 Göteborg på ordi narie 
kontorstid under vardagar:
a. Bures bolagsordning
b.  Bures årsredovisningar för räkenskapsåren 2006, 

2007 och 2008
c.  Bures delårsrapport för niomånadersperioden januari  

– september 2009
d. Skanditeks bolagsordning
e. Skanditeks årsredovisning för räkenskapsåret 2008
f.  Skanditeks delårsrapport för niomånadersperioden 

januari – september 2009
g.  Utvärderingar av fusionen (fairness opinions) från 

KPMG och PwC
h.  Proformaredovisning avseende det Nya Bure

Övrigt
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Bure Equity aB (publ)
Box 5419
402 29 Göteborg
Tel: +46 (0)31 708 64 00

skanditek Industriförvaltning aB (publ)
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm
Tel: +46 (0)8 614 00 20

Finansiell rådgivare
sEB Enskilda
Kungsträdgårdsgatan 8
106 70 Stockholm
Tel: +46 (0)8 52 22 95 00

Juridisk rådgivare
Linklaters advokatbyrå aB
Regeringsgatan 67
Box 7833
103 98 Stockholm
Tel: +46 (0)8 665 66 00

Revisorer
Ernst & Young aB 
401 82 Göteborg
Tel: +46 (0)31 63 77 00

Box 7850
103 99 Stockholm
Tel: +46 (0)8 520 590 00

Fairness opinions
KPMG
P.O. Box 161 06
103 23 Stockholm
Tel: +46 (0)8 723 94 22

Öhrlings PricewaterhouseCoopers aB
113 97 Stockholm
Tel: +46 (0)8 555 330 00

Kontoförande institut
Euroclear sweden aB
BOX 7822
103 97 Stockholm

Adresser
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Styrelsen för Bure Equity AB (publ), org. nr. 556454-
8781 (”Bure”), med säte i Göteborg, och styrelsen för 
Skanditek Industriförvaltning AB (publ), org. nr. 556235-
4141 (”Skanditek”), med säte i Stockholm, har träffat 
överenskommelse om fusion mellan Bure och Skanditek 
enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551). Fusio-
nen skall ske genom absorption med Bure som överta-
gande bolag och Skanditek som över låtande bolag. 

I anledning härav har styrelserna upprättat följande 
gemensamma

Fusionsplan
Bakgrund och motiv för fusionen
Bures och Skanditeks styrelser2) har utrett förutsättning-
arna för ett samgående mellan bolagen och anser att det 
skulle medföra följande fördelar för aktieägarna i Bure 
och Skanditek:

Det Nya Bure får en intressant investeringsportfölj  ■

med en balanserad mix av såväl noterade som 
onoterade , mindre och medelstora bolag. 
Bure och Skanditek har en gemensam syn på att  ■

skapa  aktieägarvärde genom att bidra till utveckling-
en av sina portföljbolag genom ett tydligt huvud-
ägarskap och styrelserepresentation. 
Sammantaget bedöms samgåendet vara ett naturligt  ■

led i utvecklingen för båda bolagen, där de kombine-
rade resurserna gör att det Nya Bure blir en starkare 
aktör på marknaden.
Samgåendet kommer att skapa ett bolag med ett  ■

större marknadsvärde och förväntas därmed leda till 
ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalyti-
ker och investerare. 
Sammanslagningen beräknas leda till vissa kostnads- ■

synergier. Samgåendet kommer att minska kostna-
der för notering, redovisning, lokaler, råd givare, 
antal anställda och andra kostnader för knippade 
med moderbolagen. Målsättningen är att kostnads-
synergier till följd av samgåendet skall innebära en 
halvering av den sammanlagda förvaltningskostna-
den med full effekt från slutet 2010. 

Mot denna bakgrund gör Bures och Skanditeks styrelser 
bedömningen att då ett samgående mellan bolagen ska-
par ett större marknadsvärde kommer samgåendet att 
leda till en starkare strategisk position på kapitalmarkna-
den samt skapa fördelar för såväl bolagen som dess 
aktieägare. Ytterligare information om bakgrund och 

motiv till sammanslagningen finns redovisade i det 
gemensamma pressmeddelandet.

Styrelserna för de båda bolagen anser att samgåendet 
skall genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion, var-
vid bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna fusi-
onen på en extra bolagsstämma i respektive bolag. Sty-
relserna anser att en aktiebolagsrättslig fusion är ett 
lämpligt sätt för två bolag att gå samman när avsikten är 
att villkoren för fusionen generellt sett inte skall innebära 
någon värdeöverföring från det ena bolaget till det 
andra bolaget eller mellan bolagens aktieägargrupper. 
Styrelserna för bolagen kommer att kalla till extra 
bolagsstämma att äga rum den 1 december 2009 i 
re spektive bolag för erforderliga beslut för genomföran-
det av fusionen. 

Fastställande av utbytesrelation för fusionsveder
laget och omständigheter av vikt vid bedömande 
av fusionens lämplighet
Utbytesrelationen har bestämts i avsikt att ge aktie-
ägarna i Bure och Skanditek en rättvis fördelning av det 
sammanslagna bolaget för respektive aktieägarkrets. Vid 
bestämmandet av en rättvis utbytesrelation för såväl 
Bures som Skanditeks aktieägare har styrelserna för de 
båda bolagen beaktat flera faktorer. Styrelserna har lagt 
störst vikt vid bolagens substansvärden, baserat på vär-
deringar av de underliggande portföljbolagen (inklusive 
börskurser för de noterade bolagen), andra tillgångar 
samt tillgänglig nettokassa i respektive koncern. Styrel-
serna har till grund för sina respektive bedömningar låtit 
värdera bolagens tillgångar genom avkastningsvärdering 
och jämförande värderingsansatser avseende såväl de 
onoterade tillgångarna som de noterade tillgångarna. 
Främst har därtill faktiska marknadsvärden beaktats för 
de noterade tillgångarna. Justeringar har skett för 
re spektive moderbolags nettokassa. Vidare har utbytes-
relationen justerats för effekterna av den kontantutdel-
ning om sammanlagt cirka 478 miljoner kronor som 
föreslås på den extra bolagsstämma i Bure som kommer 
att besluta om fusionen. Som ett alternativ till kontant-
utdelningen kan styrelsen i Bure komma att föreslå ett 
inlösenförfarande innebärande en överföring till Bures 
aktieägare om motsvarande belopp.

Styrelserna har gemensamt konstaterat att de ovan 
angivna beaktade faktorerna och tillämpade värderings-
metoderna resulterat i ett relativvärde om tre aktier i 
Bure för fyra aktier i Skanditek. Utbytesrelationen för 

Bilagor

Fusionsplan1)

1) Fusionsplanens bilagor 1 och 2 är inte bilagda detta prospekt.
2)  Styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld och Björn Björnsson är styrelseledamöter i både Skanditek och Bure och har således på grund av intressekonflikt inte deltagit  

förhandlingen och ingåendet av fusionsplanen. Övriga styrelseledamöter i Bure och Skanditeks styrelser har deltagit i handläggningen. 
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fusionsvederlaget har därför bestämts så att för varje 
aktie  i Skanditek erhålls 0,75 aktier i Bure (se vidare 
nedan  avsnittet ”Fusionsvederlag m.m.”). 

I anslutning till registreringen av fusionen kommer 
makulering att ske av de 10 041 316 aktier i Bure som 
innehas av Skanditek, vilket motsvarar cirka 19,9 procent 
av aktierna i Bure.1)

De genomsnittliga senaste betalkurserna för Bure-
aktien respektive Skanditek-aktien de senaste 30 han-
delsdagarna fram till och med den 13 oktober 2009 var 
cirka 38,50 kronor respektive cirka 19,10 kronor. Den 
fastställda utbytesrelationen om 0,75 Bure-aktier för 
varje  Skanditek-aktier, justerad för utdelningen om 9,50 
kronor per aktie i Bure och makuleringen av de aktier i 
Bure som innehas av Skanditek, ger en ny teoretisk kurs 
– allt annat lika – på Bure-aktien om cirka 27,10 kronor. 
Detta överstiger den genomsnittliga senaste betalkursen 
för Skanditek-aktien, justerad för utbytesrelationen, för 
de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 
13 oktober 2009 med cirka 6 procent. Omvänt motsva-
rar utbytesrelationen en teoretisk kurs på Bure-aktien 
som, med tillägg för utdelningen om 9,50 kronor per 
aktie  i Bure, understiger den genomsnittliga senaste 
betalkursen för Bure-aktien under samma period med 
cirka 5 procent. Motsvarande beräkningar baserat på de 
senaste betalkurserna för Bure-aktien respektive 
Skanditek -aktien per den 13 oktober 2009 om 38,90 
kronor respektive 19,70 kronor ger en ny teoretisk kurs 
på Bure-aktien om cirka 27,70 kronor, vilket överstiger 
den senaste betalkursen för Skanditek-aktien, justerad 
för utbytesrelationen, med cirka 5 procent respektive 
understiger den senaste betalkursen för Bure-aktien med 
cirka 4 procent.

Styrelserna för Bure och Skanditek anser att fusionen 
är till fördel för respektive bolag som dess aktieägare. 
Båda styrelserna anser även att utbytesrelationen är skä-
lig och denna uppfattning stöds av s.k. fairness opinions 
inhämtade från finansiella experter. Bures styrelse har 
inhämtat ett värderingsutlåtande beträffande utbytes-
relationen från KPMG och Skanditeks styrelse har inhäm-
tat motsvarande utlåtande från PwC. I sitt utlåtande till 
Bures styrelse anger KPMG att utbytesrelationen är skälig 
från finansiell utgångspunkt för Bures aktieägare. PwC 
anger i sitt utlåtande till Skanditeks styrelse att utbytes-
relationen är skälig från finansiell utgångspunkt för 
Skanditeks aktieägare.

Fusionsvederlag m.m.
Bure skall erlägga fusionsvederlag till Skanditeks aktie-
ägare enligt vad som framgår nedan. 

En aktie i Skanditek berättigar innehavaren att erhålla 
0,75 nya aktier i Bure. En aktieägare i Skanditek som 
innehar fyra aktier erhåller sålunda tre nya aktier i Bure. 

Endast hela aktier i Bure kommer att erläggas till aktie-
ägare i Skanditek som fusionsvederlag.2) Bure och 
Skanditek  kommer att uppdra åt SEB att lägga samman 
alla uppkomna fraktioner av Bure-aktier (nedan ”Fraktio-
ner”) och därefter sälja de sammanlagda aktierna på 
NASDAQ OMX Stockholm. Försäljningen skall ske sna-
rast efter registreringen av fusionen hos Bolagsverket 
varefter försäljningslikviden kommer att utbetalas till 
berörda aktieägare i Skanditek. 

Emissionen av nya aktier i Bure skall godkännas av 
aktie ägarna i Bure på den extra bolagsstämma som kom-
mer att hållas för att godkänna fusionsplanen. 

De Bure-aktier som skall utges som fusionsvederlag 
skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolags-
verket.

Redovisning av fusionsvederlag
Berättigade att erhålla fusionsvederlag kommer att vara 
de som är upptagna i Skanditeks aktiebok per dagen för 
Bolagsverkets registrering av fusionen (se vidare nedan 
avsnittet ”Planerad tidpunkt för Skanditeks upplös-
ning”).

I den mån inte annat följer av nedanstående skall 
fusionsvederlaget redovisas (erläggas) genom att Euro-
clear Sweden efter att Bolagsverket registrerat fusionen, 
på varje vederlagsberättigads VP-konto, registrerar det 
antal Bure-aktier som tillkommer denne. Samtidigt skall 
dennes aktieinnehav i Skanditek avregistreras från 
samma  konto.

Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen 
av Fraktioner enligt ovan skall ske genom SEB:s försorg. 
Redovisningen skall ske senast tionde bankdagen efter 
sådan försäljning av Fraktionerna.

Om aktierna i Skanditek är pantsatta vid tidpunkten 
för redovisningen av fusionsvederlaget, skall redovisning 
ske till panthavaren. Om aktierna i Skanditek är förvaltar-
registrerade skall redovisning ske till förvaltaren .

Registrering av fusionen beräknas ske tidigast i januari  
2010.

Åtaganden före fusionen
Bure och Skanditek åtar sig att, fram till den dag då 
fu sionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedri-
va sina respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vida-
re har Bure och Skanditek åtagit sig att inte utan föregå-
ende skriftligt medgivande från den andra parten :
1.  betala utdelning eller göra någon annan värdeöver-

föring till aktieägare utöver kontantutdelningen eller 
inlösenlikviden till Bures aktieägare om sammanlagt 
cirka 478 miljoner kronor;

2.  emittera aktier eller andra värdepapper;

1)  Skanditek har till vissa anställda i Bure ställt ut köpoptioner avseende förvärv av sammanlagt 400 000 aktier i Bure. Om dessa köpoptioner utnyttjas före registre-
ringen av fusionen innebärande att Skanditek levererar aktier i Bure, vilket kan ske senast den 15 januari 2010, kommer minskningsbeloppet och antalet indragna 
aktier att minska i motsvarande mån.

2)  Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner enligt ovan motsvara ett helt antal aktier kommer Bure att tillskjuta motsvarande belopp i kontanter, det vill säga 
högst ett belopp motsvarande den genomsnittliga försäljningslikviden för en aktie vid den ovan beskrivna försäljningen.
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3.  förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller 
avyttra, betydande aktieinnehav, verksamheter eller 
tillgångar; eller

4.  ingå eller ändra väsentliga avtal eller andra överens-
kommelser eller uppta nya betydande lån, utöver 
vad som faller inom bolagets normala affärsverk-
samhet.

Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga 
åtgärder som krävs för att fullfölja samgåendet på de vill-
kor som anges i denna fusionsplan.

 
Villkor för fusionen
Följande villkor gäller för fusionens genomförande:
1.  att bolagsstämma i Bure godkänner fusionsplanen, 

utser ny styrelse, godkänner emissionen av de aktier 
som utgör fusionsvederlag, godkänner de ändringar 
av bolagsordningen som erfordras för genomfö-
rande av fusionen samt beslutar om kontantutdel-
ning alternativt inlösenlikvid om sammanlagt cirka 
478 miljoner kronor till Bures aktieägare;

2.  att bolagsstämma i Skanditek godkänner fusions-
planen;

3.  att alla tillstånd och godkännanden av myndigheter 
som är nödvändiga för fusionen har erhållits på vill-
kor som är acceptabla för Bure respektive Skanditek , 
enligt respektive styrelses bedömning;

4.  att fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller 
väsentligen försvåras på grund av lagar, domstols-
beslut, myndighetsbeslut eller liknande; och

5.  att varken Bure eller Skanditek brutit mot sina åta-
ganden enligt punkterna 1 och 2 i avsnittet ”Åta-
ganden före fusionen” ovan före den dag då fusio-
nen registreras hos Bolagsverket, och att varken Bure 
eller Skanditek brutit mot sina åtaganden enligt 
punkterna 3 och 4 i avsnittet ”Åtaganden före fusio-
nen” ovan före den dag då fusionen registreras hos 
Bolagsverket på ett sådant sätt att det väsentligen 
har påverkat fusionen, eller det Nya Bure, på ett 
negativt sätt.

Planerad tidpunkt för skanditeks upplösning
Skanditek upplöses och dess tillgångar och skulder över-
tas av Bure i och med att Bolagsverket registrerar fusio-
nen. Detta beräknas ske tidigast i januari 2010. Bolagen 
kommer senare offentliggöra vilken dag Bolagsverket 
kommer att registrera fusionen.

Sista dag för handel med aktie i Skanditek avses vara 
tre handelsdagar före Bolagsverkets registrering av 
fusionen  och första dag för handel med de nyemitterade 
aktierna i Bure beräknas vara dagen efter registreringen 
av fusionen.

Innehavare av värdepapper med  
särskilda rättigheter
Skanditek har, som ett led i incitamentsprogram till 
ledande befattningshavare, emitterat sammanlagt 
500 000 teckningsoptioner vid årsstämmorna 2008 och 
2009. Teckningsoptionerna har erbjudits ledande befatt-
ningshavare på marknadsmässiga villkor.

De 250 000 teckningsoptioner som emitterades vid 
årsstämman 2008 berättigar till teckning av en ny aktie i 
Skanditek för en teckningskurs om 33,06 kronor under 
perioden från och med den 9 maj 2010 till och med 
9 maj 2011. De 250 000 teckningsoptioner som emitte-
rades vid årsstämman 2009 berättigar till teckning av en 
ny aktie i Skanditek till en teckningskurs om 23,62 kro-
nor under perioden från och med den 15 maj 2011 till 
och med den 15 maj 2012. 

Skanditek och teckningsoptionsinnehavarna har kom-
mit överens om att samtliga teckningsoptioner skall åter-
köpas till marknadspris enligt värdering utförd av ett vär-
deringsinstitut. De teckningsoptioner som därigenom 
förvärvas kommer att makuleras i samband med registre-
ringen av fusionen. Följaktligen kommer inga tecknings-
optioner att vara utestående vid registreringen av fusio-
nen.

Skanditek har utställt köpoptioner till vissa anställda i 
Bure avseende förvärv av sammanlagt 400 000 aktier i 
Bure respektive 40 000 aktier i AcadeMedia AB. Genom 
fusionen kommer samtliga Skanditeks åtaganden enligt 
dessa optioner att övergå på Bure. 

I övrigt föreligger det inte några utestående tecknings-
optioner, konvertibler eller andra värdepapper med sär-
skilda rättigheter i Skanditek eller i Bure.

Det finns heller inga andra incitamentsprogram för 
ledningen eller andra anställda i något av bolagen vilka 
kommer att påverkas av fusionen. 

arvode m.m. i anledning av fusionen
Något särskilt arvode eller annan förmån skall inte i 
anledning av fusionen utgå till styrelseledamot eller verk-
ställande direktör i Bure eller Skanditek. Arvoden till revi-
sorerna i Bure och i Skanditek för deras yttrande över 
fusionsplanen samt för granskning av informationsdoku-
ment/prospekt och pressmeddelanden skall utgå enligt 
räkning.



64

B
ilag

o
r

Övrigt
Verkställande direktören i Bure respektive styrelseordföranden i Skanditek skall äga rätt att gemensamt vidta de smärre  
förändringar i denna fusionsplan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av fusionsplanen eller fusio-
nen eller för Euroclear Swedens hantering i samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till denna fusionsplan bilägges även:
1.  Bures årsredovisningar för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008.
2.  Skanditeks årsredovisningar för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008
3.  Kompletterande information enligt 23 kap. 10 § 2 st. aktiebolagslagen
4.  Revisorernas yttrande enligt 23 kap. 11§ aktiebolagslagen.

Göteborg den 13 oktober 2009

Bure Equity AB (publ)
Styrelsen

 Håkan Larsson Kjell Duveblad Ann-Sofi Lodin

Stockholm den 13 oktober 2009

Skanditek Industriförvaltning AB (publ)
Styrelsen

 Johan Ek Dag Tigerschiöld Carl Björkman

  Mathias Uhlén 
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Kompletterande information enligt 23 kap. 10 § andra stycket 
 aktiebolagslagen (2005:551)
Eftersom fusionsplanen upprättats senare än sex måna-
der efter utgången av räkenskapsåret 2008 för vilket års-
redovisning och revisionsberättelse lämnats, fogas här-
med till fusionsplanen en översiktlig redogörelse i 
enlighet med 23 kap. 10 § andra stycket aktiebolags-
lagen (2005:551).

1 Bure 
I februari 2009 utskiftades 1 007 miljoner kronor med 
anledning av det i december 2008 beslutade frivilliga 
inlösenprogrammet.

I samband med årsstämman 2009 tillträdde Carl Back-
man som ny VD i Bure.

Under maj månad 2009 slutförde bolaget tillsammans 
med Altor förvärvet av Carnegie Investment Bank och 
Max Matthiessen.

I augusti genomfördes ägarspridning till nyckel-
personer i Max Matthiessen.

För perioden 1 januari 2009 till och med 31 augusti 
2009 (”Perioden”) uppgick summa rörelsens intäkter i 
moderbolaget till 30 miljoner kronor (136). Resultatet 
efter finansiella poster för moderbolaget uppgick under 
samma period till –84 miljoner kronor (325). I resultatet 
ingår exitresultat med 22 miljoner kronor (9) som i sin 
helhet är hänförligt till tilläggsköpeskilling från försälj-
ningen av Textilia. Nedskrivningar har påverkat resultatet 
med –109 miljoner kronor (0). Dessa består av nedskriv-
ning av aktier i Mercuri med –83 miljoner kronor samt av 
aktier och fordringar i Max Matthiessen med –26 miljo-
ner kronor. Förvaltningskostnaderna för Perioden upp-
gick till 20 miljoner kronor (27). I kostnaderna ingår reser-
vering av avgångsvederlag med 4 miljoner kronor (9).

Moderbolaget hade vid utgången av Perioden likvida 
medel och kortfristiga placeringar på 536 miljoner kro-
nor (1 861). Moderbolaget hade vid periodens utgång 
en redovisad nettolånefordran på 639 miljoner kronor 
(1 927). Minskningen av nettolånefordran beror till stora  
delar på investeringar i Carnegie och Max Matthiessen 
samt genomförandet av tidigare beslutat inlösen-
program.

Under Perioden har investeringen i Carnegie Invest-
ment Bank genomförts uppgående till 307 miljoner kro-
nor varav 252 miljoner kronor i aktier och 55 miljoner 
kronor i lån. Därutöver har Bure givit ett åtagande om att 
tillskjuta 184 miljoner kronor i aktieägartillskott till, det 
med Altor gemensamma, ägarbolaget ABCIB Holding  
AB, för betalning av fördröjd basköpeskilling. Bures ägar-
andel i Carnegie uppgår vid Periodens slut till 35,0 pro-
cent. Under Perioden har också en investering i Max 
Matthiessen genomförts. Investeringen uppgår till 
62 miljoner kronor fördelat på 19 miljoner kronor i aktier 
och 43 miljoner kronor i lån. Bures ägarandel i Max 
Matthiessen vid Periodens slut uppgår till 17,5 procent . 

2 skanditek 
Skanditeks verksamhet för perioden 1 januari – 
31 augusti 2009 (”Perioden”) har utvecklats enligt 
följande . 

Moderbolagets nettoomsättning för Perioden uppgick 
till 0 miljoner kronor (0). Resultatet för moderbolaget 
före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 52 miljo-
ner kronor (7). Resultatet består av förvaltningskostnader 
om –14 miljoner kronor (–11), positiv resultateffekt vid 
inlösen av Bure-aktier om 29 miljoner kronor , reverse-
ringar av nedskrivningar på dotter- re spektive intresse-
företag om 64 miljoner kronor (0), varav huvuddelen av 
nedskrivningen skedde under fjärde  kvartalet 2008. 
Vidare ingår i resultatet reaförlust på aktierna i Mydata 
med –27 miljoner kronor, utdelning från portföljbolag 
2 miljoner kronor (16), förändring av verkligt värde på 
finansiella instrument –5 miljoner kronor (–1) samt 
övriga  finansiella intäkter och kostnader om 2 miljoner 
kronor (2). Skanditek har deltagit i Bures frivilliga aktie-
inlösenprogram. Inlösenförfarandet har tillfört moder-
bolaget 201 miljoner kronor. 

Likvida medel vid Periodens utgång uppgick till 
174 miljoner kronor (årets början 9). Därutöver fanns 
kortfristiga placeringar med ett marknadsvärde upp-
gående till 22 miljoner kronor (årets början 20). Det 
fanns inga räntebärande skulder. 

Perioden har varit utmanande för Skanditeks portfölj-
bolag, dock av skiftande karaktär. PartnerTech och Myda-
ta har upplevt svagare efterfrågan och därför fortsatt att 
göra kostnads- och kapacitetsanpassningar. Under sam-
ma period har Academedia och Vitrolife visat starkare 
siffror jämfört med samma period föregående år. 

Den 2 juli 2009 slutfördes sammanslagningen mellan 
dotterbolaget Mydata och Micronic Laser Systems AB. 
Skanditek blev därigenom största ägare i Micronic med 
en ägarandel om 38 procent. Inga övriga investeringar 
eller avyttringar har gjorts i portföljbolag under perioden . 
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Uppdrag och ansvarsfördelning
Vi har granskat fusionsplan daterad den 13 oktober 
2009. Det är styrelserna i Bure Equity AB (publ) (Bure), 
org. nr. 556454-8781, och Skanditek Industriförvaltning 
AB (publ) (Skanditek), org. nr. 556235-4141, som har 
ansvaret för fusionsplanen och för att den är upprättad i 
enlighet med 23 kap. 7–10 §§ aktiebolagslagen. Vårt 
ansvar är att granska fusionsplanen så att vi kan lämna 
ett skriftligt yttrande över den enligt 23 kap 11 § aktie-
bolagslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekom-
mendation RevR 4 Granskning av fusionsplan. Det inne-
bär att vi har planerat och utfört granskningen för att 
med begränsad säkerhet kunna uttala oss om fusions-
planen innefattande vilka metoder som använts vid vär-
deringen, bestämmande av fusionsvederlaget och fara 
för att borgenärerna i Bure inte ska få sina fordringar 
betalda. Granskningen har innefattat fusionsplanen, 
underlag till den samt förfrågningar om fusionsplanen. 
I enlighet med RevR 4 har vi endast i begränsad omfatt-
ning granskat de framtidsbedömningar som ingår i 
fusionsplanen. Vi anser att vår granskning ger oss en 
rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Övriga uppgifter
Enligt fusionsplanen skall Bure absorbera Skanditek.

Av fusionsplanen framgår att vederlaget till aktie-
ägarna i Skanditek ska utgöras av aktier i Bure. Endast 
hela aktier i Bure kommer härvid att erläggas till aktie-
ägare i Skanditek. Eventuellt uppkomna fraktioner av 
aktier kommer att säljas i enlighet med vad som sägs i 
fusionsplanen varefter försäljningslikviden (kontant) 
kommer utbetalas till berörda aktieägare i Skanditek. 

Som framgår av fusionsplanen är fusionen villkorad 
bland annat av att en utdelning till Bures aktieägare 
genomförs om cirka 478 MSEK. Som ett alternativ till 
kontantutdelning kan styrelsen i Bure komma att föreslå 
ett inlösenförfarande om motsvarande belopp.

Det är styrelserna i Bure och Skanditek som ansvarar 
för att fusionsvederlaget och grunderna för dess fördel-
ning har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt.

Styrelserna har gemensamt konstaterat att de i 
fusionsplanen beskrivna faktorerna och tillämpade vär-
deringsmetoderna resulterat i ett relativvärde om 0,75 
aktier i Bure för varje aktie i Skanditek. Utbytesrelationen 
för fusionsvederlaget har därför bestämts så att för varje 
aktie i Skanditek erhålls 0,75 aktier i Bure.

Beaktat ovanstående utbytesrelation kommer antalet 
aktier i Bure efter fusionen uppgå till:

Antalet aktier i Bure före fusionen 50 348 808

Fusionsvederlag i form av aktier i Bure som 
utgår till ägarna i Skanditek (4 aktier i 
Skanditek  berättigar till 3 aktier i Bure) 49 013 235

Avgår: Skanditeks innehav av aktier i Bure – 10 041 316

Antalet aktier i Bure efter fusionen1) 89 320 727
1)  Skanditek har till vissa anställda i Bure ställt ut köpoptioner avseende förvärv 

av sammanlagt 400 000 aktier i Bure. Om dessa köpoptioner utnyttjas före 
registreringen av fusionen innebärande att Skanditek levererar aktier i Bure, 
vilket kan ske senast den 15 januari 2010, kommer minskningsbeloppet och 
antalet indragna aktier att minska i motsvarande mån.

Vid bestämmandet av utbytesrelationen för fusions-
vederlaget för såväl Bures som Skanditeks aktieägare har, 
som framgår av fusionsplanen, styrelserna för de båda 
bolagen beaktat en rad faktorer. I sina bedömningar har 
styrelserna primärt beaktat bolagens substansvärden, 
baserat på värderingar av de underliggande portfölj-
bolagen (inklusive börskurser för de noterade bolagen), 
andra tillgångar samt tillgänglig nettokassa i respektive 
koncern. Vidare har det vid bestämmandet av utbytes-
relationen beaktats att fusionen föreslås vara villkorad av 
genomförandet av en engångsutdelning (alternativt 
 inlösenförfarande) till Bures aktieägare om sammanlagt 
cirka 478 MSEK.

Båda styrelserna anser att fusionen är till fördel för 
såväl bolagen som aktieägarna i Bure respektive 
Skanditek . Båda styrelserna anser även att utbytesrelatio-
nen är skälig och stödjer sig därvid på utlåtanden inhäm-
tade från oberoende experter. Bures styrelse har inhäm-
tat ett utlåtande beträffande utbytesrelationen från 
KPMG och Skanditeks styrelse har inhämtat motsvaran-
de utlåtande från PricewaterhouseCoopers (PwC). I sitt 
utlåtande till Bures styrelse anger KPMG att den föreslag-
na värderelationen mellan Bure och Skanditek bedöms 
ligga inom ett skäligt intervall. PwC:s uppfattning är att 
den erbjudna utbytesrelationen ur finansiell synvinkel är 
skälig för Skanditeks aktieägare.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit 
några  omständigheter som ger oss anledning att anse att:

Använda värderingsmetoder inte är tillämpliga, ■

Fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning  ■

inte har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt eller 
att fusionsplanen i övrigt inte uppfyller aktiebolags-
lagens krav,
Fusionen medför fara för att borgenärerna i Bure  ■

inte skall få sina fordringar betalda.

Revisorernas yttrande över fusionsplan enligt 23 kap 11 § aktie
bolagslagen (2005:551)

Göteborg och Stockholm den 14 oktober 2009

 Revisorer utsedda av Bure Revisorer utsedda av Skanditek
 Ernst & Young AB Ernst & Young AB

 Staffan Landén Göran Abrahamsson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Bures delårsrapport januari–september 2009

Delårsrapport januari – september 2009

Tredje kvartalet 2009

  Koncernens nettoresultat uppgick till -27 MSEK (91). 

 Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter  uppgick till -27 MSEK (-6). 

 Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,53 SEK (1,01).

  Bures andel av portföljbolagens nettoomsättning ökade till 341 MSEK (203).

  Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat minskade till -27 MSEK (-17). 

  Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -2 MSEK (156). 

  Bure och Altor har sålt 50 procent av sitt innehav till cirka 50 nyckelpersoner i Max Matthiessen till bokfört värde. 
Bures ägarandel i Max Matthiessen uppgår till 17,5 procent.

Delårsperioden januari – september 2009

  Koncernens nettoresultat uppgick till 105 MSEK (347). 

 Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter  uppgick till 83 MSEK (112). 

 Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,94 SEK (3,78).

  Bures andel av portföljbolagens nettoomsättning uppgick till 940 MSEK (783).

  Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat minskade till -59 MSEK (35). 

  Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -86 MSEK (343). 

 Moderbolagets egna kapital uppgick till 26,83 SEK (29,72) per aktie.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

  Styrelserna för Bure Equity AB och Skanditek Industriförvaltning AB föreslår ett samgående mellan  bolagen. 

Samgåendet föreslås genomföras via en fusion där Bure som övertagande bolag absorberar Skanditek. 

Utbytesförhållandet i samgåendet innebär att 4 aktier i Skanditek berättigar till 3 nya aktier i Bure. 

  I anknytning till samgåendet mellan Bure och Skanditek föreslår Bures styrelse en extra utdelning till Bures 

 nuvarande  aktie ägare om sammanlagt cirka 478 MSEK, motsvarande 9,50 SEK per aktie.

  Enligt tidigare överenskommelse i samband med förvärvet av Carnegie har Altor och Bure i oktober erbjudit 
 ägarspridning med upptill 25 procent av bolaget till nyckelpersoner. Bures  ägarandel kommer därefter att uppgå 

till 26,3 procent.

Kort om Bure
Bure är ett investeringsbolag med den primära inriktningen att vara en långsiktig ägare till onoterade bolag med god och 

stabil intjäning och inom branscher där Bure har en erfarenhet. 
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DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009 · SIDAN 2

BURE EQUITY AB (PUBL) ORG NR 556454-8781

VD-KOMMENTAR
Bure respektive Skanditeks styrelser presenterade den 14 oktober 
2009 ett förslag till bolagens aktieägare om att gå samman i ett 
gemensamt bolag. Detta är ett logiskt steg i Bures utveckling 
och de kombi nerade resurserna gör att det nya bolaget blir en 
starkare aktör på den finansiella marknaden. Det nya bolaget får 
dessutom en intressant investeringsportfölj med en balanserad 
mix av såväl noterade som onoterade, mindre och medelstora 
bolag. Extra bolags stämmor kommer att hållas i Bure respektive 
Skanditek den 1 december 2009.

Även om vi kunnat se några ljusglimtar, har den svaga ekonomin 
alltjämt påverkat Bures portföljbolag negativt under kvartalet. Bure 
har fortsatt varit aktivt och vidtagit ytterligare åtgärder tillsammans 
med ledningarna i portföljbolagen i syfte att dämpa effekterna av 
den svagare marknaden. Mycket fokus läggs på säljinsatser och 
kundbearbetningen är intensiv.

Sedan slutförandet av Bures och Altors förvärv av Carnegie och 
Max Matthiessen i maj har mycket hänt. Carnegie har givetvis 
en bit kvar till historiska nivåer, men bolaget har kommit in på 
fastare mark med en intäktstrend i rätt riktning och ett positivt 
under liggande resultat. Samtidigt resulterar tidigare och pågående 
besparingar i en successivt lägre kostnadsbas. Bolaget har fått en 
ny VD, Frans Lindelöw, och har dessutom genomfört en rad viktiga 
rekryteringar av nyckelpersoner. Kunderna visar fortsatt lojalitet 
till bolaget, vilket bland annat visat sig i ett inflöde av kapital samt 
toppranking i Prosperas ranking ”Corporate Finance 2009”. Max 
Matthiessen uppvisade en stabil omsättningsutveckling under det 
tredje kvartalet och levererade ett högre resultat, exklusive ned-
skrivning, än föregående år. Bure ser fram emot att få bidra till fort-
satt utveckling av Carnegie och Max Matthiessen i syfte att återta 
och förbättra respektive bolags marknadsposition.

Mercuris marknad har under tredje kvartalet varit fortsatt in stabil 
och ytterligare kostnadsbesparingar har genomförts. Bolaget har 
under året reducerat antalet anställda med cirka 120 personer 
och lagt ner verksamheten i Spanien och Japan med betydande 
kostnads besparingar som följd. Det finns nu en viss optimism 
i organisationen kring stabilisering i marknaden genom ökning av 
antalet förfrågningar från kunder. Detta har ännu inte resulterat 
i affärer så effekterna på helåret är fortsatt svårbedömda.

EnergoReteas verksamhet vilar på tre huvudområden, två av dessa, 
Energi & Elkraft respektive ICT, har utvecklats i linje med plan 
under 2009. Installationsområdet i Stockholm, med exponering 
mot fastighets ägare och byggbolag, kände av en svagare marknad 
under våren, med en svag utveckling som följd. Orderinflödet under 
senare delen av andra kvartalet och tredje kvartalet visar på en 
viss återhämtning för installationsområdet. Bolaget arbetar fortsatt 
intensivt med marknadsbearbetning.

SRC har under kvartalet arbetat framgångsrikt med att ta in nya 
projekt. De kostnadbesparingsåtgärder som planerades genomföras 
har nu verkställts fullt ut.

Celemi har uppvisat ett svagt kvartal med fallande försäljning. 
Fallet i omsättning har dock bromsats upp jämfört med det andra 
kvar talet. Åtgärder har vidtagits för att sänka kostnadsnivån, vilket 
successivt kommer att ge effekt.

Bure har fortsatt en stark finansiell ställning med en nettolåne-
fordran vid september månads utgång på cirka 700 MSEK. Minskat 
med åtagandet om den fördröjda köpeskillingen i Carnegie, återstår 
cirka 560 MSEK.

Carl Backman
Verkställande direktör

PORTFÖLJBOLAGEN JANUARI – SEPTEMBER 2009

(BEFINTLIGA ENHETER)1

Nettoomsättning, 
MSEK

EBITA, 
MSEK2

EBITA-marginal, 
%

 
 

Ägar-
     andel % 

9 mån
2009

9 mån
2008

9 mån
2009

9 mån
2008

9 mån
2009

9 mån
2008

Carnegie 35,0 1 348,0 2 277,0 -82,03 849,03 -6,1 37,3

Mercuri 100,0 468,1 559,9 -56,4 17,3 -12,0 3,1

EnergoRetea 94,3 204,2 194,9 8,1 16,6 4,0 8,5

Max Matthiessen 17,5 416,0 446,0 85,0 79,0 20,4 17,7

SRC 96,2 22,8 28,4 -0,6 1,0 -2,7 3,4

Celemi 30,4 23,4 40,2 -7,4 5,0 -31,8 12,5

Totalt  2 482,5 3 546,4 -53,3 967,9 -2,1 27,3

Bures andel4  939,8 783,2 -58,8 35,4 -7,9 4,5

1 Tabellen inkluderar innehav per 30 september 2009.
2 EBITA definieras som rörelseresultat före goodwillnedskrivningar och före avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden. 
3 EBITA före kreditreserveringar. Siffrorna är ifrån Carnegie Investment Bank, ett dotterbolag till ABCIB Holding AB. 
4  Bures andel av omsättning och EBITA är beräknad utifrån den tid som Bure ägt portföljbolaget och med Bures ägarandel vid periodens slut. Jämförelsetalet är beräknat 

proforma med samma ägarandel vid periodens slut innevarande år.

Övriga innehav kommenteras på sidan 7.
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FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Bure har i augusti via ett ägarspridnings program sålt 50 procent av 
sitt innehav i Max Matthiessen till cirka 50 nyckelpersoner i bolaget 
till bokfört värde. Bures investerade kapital i Max Matthiessen, efter 
ägarspridning till nyckelpersoner, uppgår till 58 MSEK i form av 
aktier och lån. Bures ägarandel i Max Matthiessen uppgår till cirka 
17,5 procent. 

I september har Bure återköpt 1 procent av aktierna i EnergoRetea 
från ledande befattningshavare för 1 MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING
Nettolånefordran i Bure uppgår till 698 MSEK inklusive de vilande 
bolagen. Minskat med utestående åtaganden och transaktioner 
 gällande investeringen i Carnegie uppgår nettolånefordran till 
cirka 560 MSEK. Med detta i beaktande uppgår kassan tillgänglig 
för investeringsverksamheten till 429 MSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
Enligt tidigare överenskommelse i samband med förvärvet av 
Carnegie har Altor och Bure i oktober erbjudit ägarspridning med 
upptill 25 procent av bolaget till nyckelpersoner. Bures ägarandel 
kommer  därefter att uppgå till 26,3 procent. Till följd av trans-
aktionen kommer det uppstå en bokförings mässig förlust under 
fjärde kvartalet i Burekoncernen på totalt cirka 112 MSEK. Detta 
med anledning av den negativa goodwill som uppstod vid förvärvet 
av bolaget. I moderbolaget uppkommer ingen  resultateffekt.

SAMGÅENDE MELLAN BURE OCH SKANDITEK
Styrelserna för Bure Equity AB och Skanditek Industriförvaltning AB 
föreslår att bolagen går samman. Det nya bolaget får en intressant 
investeringsportfölj med en balanserad mix av såväl noterade som 
onoterade, mindre och medelstora bolag. Bure och Skanditek har 
en gemensam syn på att skapa aktieägarvärde genom att bidra till 
utvecklingen av sina portföljbolag genom ett tydligt huvudägarskap 
med en aktiv ägaragenda och styrelserepresentation. Samgåendet 
bedöms vara ett naturligt led i utvecklingen för båda bolagen, 
där de kombinerade resurserna gör att det nya bolaget blir en 
starkare aktör på den finansiella marknaden. Med ett sammanlagt 
börsvärde om cirka 2,5 miljarder kronor och en tydlig logik bakom 
sam gåendet, bedöms den nya koncernen utgöra ett attraktivt 
investerings alternativ.

Samgåendet genomförs genom en fusion där Bure som över-
tagande bolag absorberar Skanditek. Utbytesförhållandet innebär 
att 4 aktier i Skanditek berättigar till 3 nya aktier i Bure. 

I anknytning till samgåendet föreslår Bures styrelse en extra 
ut delning till Bures nuvarande aktieägare om sammanlagt cirka 
478 MSEK, mot svarande 9,50 SEK per aktie. När samgåendet är 
genomfört kommer Skanditeks aktieinnehav om 19,9 procent 
i Bure att  makuleras.

Styrelserna för Bure och Skanditek anser att fusionen är till fördel 
för respektive bolag och dess aktieägare. Båda styrelserna anser 
även att utbytesrelationen är skälig. Båda styrelserna rekommen-
derar enhälligt fusionen till sina respektive aktieägare och att 

aktieägarna godkänner den gemensamma fusionsplanen på Bures 
respektive Skanditeks extra bolagsstämmor som båda förväntas 
 hållas den 1 december 2009. Styrelsernas rekommendationer har 
stöd av s. k. Fairness Opinions från KPMG respektive PwC.

Förslag till styrelse för det nya bolaget kommer att offentlig-
göras inför den extra bolagsstämman i Bure. Avsikten är att 
Björn Björnsson ska föreslås som ordförande i den nya styrelsen 
och att Patrik Tigerschiöld ska utses till VD. Moderbolaget i den 
nya  koncernen föreslås fortsatt heta Bure Equity AB.

Målsättningen är att kostnadssynergier till följd av samgåendet ska 
innebära en halvering av den sammanlagda förvaltningskostnaden 
med full effekt från slutet av 2010.

Styrelsernas förslag till fusion stöds av bolagens större  aktieägare 
familjen Tigerschiöld, Catella Fonder och familjen Björkman 
( inklusive Johan Björkmans stiftelse), vilka tillsammans innehar cirka 
25 procent av aktierna i Bure (inklusive Skanditeks aktieinnehav om 
19,9 procent) respektive cirka 64 procent i Skanditek.

Bures och Skanditeks respektive styrelse och ledning bedömer att 
fusionen kan slutföras tidigast i slutet av januari 2010.
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INFORMATION OM PORTFÖLJBOLAGEN
CARNEGIE INVESTMENT BANK1

Carnegie på fastare mark. Successivt ökade intäkter och lägre 
kostnader.

Resultaträkningar Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008  2008
Provisionsnetto 404 564 1 124 1 928 2 393
Räntenetto 19 15 42 100 73
Nettores. finans. post till verkligt v. 44 139 182 249 276
Summa Intäkter 467 718 1 348 2 277 2 742
Rörelsekostnader -431 -224 -1 331 -1 388 -2 509
EBITA-resultat före      
jämförelsestörande poster 36 495 17 889 233
% 7,7 68,9  1,3 39,0 8,5
Jämförelsestörande poster -17 -40  -99 -40 -195
EBITA före kreditreserveringar 19 455 -82 849 38
% 4,1 63,4 -6,0 37,3 1,4
Kreditreserveringar 2 -1 052  2 -1 182 -1 956
Resultat före skatt 21 -597 -80 -333 -1 918
Skatter -11 180 -25 100 -300
Nettoresultat 10 -417 -105 -233 -2 218

Balansräkningar 30 sep 30 sep 31 dec
MSEK  2009 2008  2008
Kassa och tillgodohavanden bank 464 357 265
Belåningsbara skuldsförbindelser 275 523 477
Utlåning kreditinstitut & allmänhet 9 300 10 791 7 741
Aktier & värdepapperspositioner 2 617 15 609 3 737
Fondlikvid fordringar. 40 2 921 1 059
Övriga tillgångar 1 089 2 315 1 229
Goodwill   9 9 9
Summa tillgångar 13 795 32 524 14 517
Skulder till kreditinstitut 333 13 573 1 449
Depositioner & lån allmänhet 7 102 8 563 6 651
Aktier & värdepapperspositioner 1 719 6 508 2 403
Fondlikvid skulder 254 886 248
Övriga skulder 2 115 1 078 1 354
Eget kapital   2 272 1 916 2 413
Summa skulder och eget kapital 13 795 32 524 14 517

Nyckeltal 9 mån 9 mån Helår
MSEK   2009 2008  2008
Förvaltat kapital (exkl Private Bank) 88 900 121 700 91 000
Kapitaltäckningskvot, % 2,51 1,54 3,05
Kostnad2/intäktskvot, % 99 61 91
Medelantal anställda   710  826 815
1  Resultat- och balansräkning för Carnegie Investment Bank, ett dotterbolag till 

ABCIB Holding AB. 
2 Före jämförelsestörande poster och kreditreserveringar

  Successivt ökade intäkter under 2009 men lägre intäkter i relation till 2008. 
Intäkterna under tredje kvartalet minskade till 467 MSEK (718). Under nio-
månadersperioden minskade intäkterna till 1 348 MSEK (2 277).

  Inflöde av kapital till Asset Management och Private Banking och hög aktivitet 
inom Investment Banking avseende kapitalanskaffningar.

  Carnegie toppar återigen rankingen inom företagsaffärer på den svenska mark-
naden genom en delad första plats i en undersökning av TNS Sifo Prospera. 

  EBITA-resultatet före kreditreserveringar för tredje kvartalet uppgick till 19 MSEK 
(455) och för niomånadersperioden till -82 MSEK (849).

  Resultatet under tredje kvartalet är belastat jämförelsestörande poster om 
-17 MSEK (-40) och för niomånadersperioden med -99 MSEK (-40).

  Tidigare och pågående besparingar resulterar i lägre kostnadsbas. Justerat för 
jämförelsestörande poster och vinstdelning uppgår rörelsekostnaderna för nio-
månadersperioden till 1 234 MSEK (1 388). 

  Frans Lindelöw har i september tillträtt som ny VD för Carnegie.
  Under tredje kvartalet har Carnegie genomfört ett antal nyckelrekryteringar 
 vilket förstärkt Carnegies topprankade postion inom analys och mäkleri.

  Hög finansiell styrka med en kapitaltäckningskvot om 2,51 (1,54). Låga mark-
nads- och kreditrisker med en kraftigt reducerad balansräkning uppgående till 
14 Mdr (33).

  Altor och Bure har i oktober erbjudit ägarspridning till nyckelpersoner på 
Carnegie med upp till 25 procent av bolaget. 

Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investment-
bank med nordiskt fokus. Carnegie är aktiva inom områdena värde pappers-
handel, investment banking, kapitalförvaltning och private banking.

carnegie.se

Styrelseordförande: Arne Liljedahl  Ägarandel: 35 procent, 30 september 2009
VD: Frans Lindelöw

MERCURI INTERNATIONAL

Mercuris marknad har under tredje kvartalet varit fortsatt instabil 
och ytterligare kostnadsbesparingar har genomförts.

Resultaträkningar Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008  2008
Nettoomsättning 99 136 468 560 784
Rörelsens kostnader -139 -156 -512 -543 -753 
EBITA-resultat före      
jämförelsestörande poster -40 -20 -44 17 31
% -40,4  -14,9 -9,4 3,1 3,9
Jämförelsestörande poster 2 0 -13 0 -10
Resultatandelar i intressebolag 1 0 1 0 0 
EBITA -37 -20 -56 17 21
% -37,4 -14,9 -12,0 3,1 2,7
Av-/nedskrivningar på övervärden 0 0 -14 0 -15 
Rörelseresultat -37 -20 -70 17 6
Finansiellt netto -4 1 -7 -3 0 
Resultat före skatt -41 -19 -77 15 6
Skatter 1 -4 -6 -11 -23 
Nettoresultat -40 -23 -83 4 -17

Balansräkningar 30 sep 30 sep 31 dec
MSEK  2009 2008  2008
Goodwill 304 323 333
Övr. immateriella anläggn.tillgångar 3 3 3
Materiella anläggningstillgångar 20 19 24
Finansiella anläggningstillgångar 27 33 27
Varulager m.m. 1 2 1
Kortfristiga fordringar 133 193 190
Kassa, bank, kortfristiga placeringar  51 90 112 
Summa tillgångar 545 663 690
Eget kapital 238 328 334
Avsättningar 43 44 48
Långfristiga skulder 40 105 104
Kortfristiga skulder  224 186 204 
Summa skulder och eget kapital 545 663 690

Nyckeltal Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008  2008
Tillväxt, % -27 -1 -16 4 2
Varav organisk tillväxt, % -33 -1 -23 3 -2
Operativt kassaflöde -20 -11 -63 -14 -5
Soliditet, % 44 50 48
Nettolåneskuld (-) / fordran (+) -96 -31 -14
Medelantal anställda  563 626 626
Förädlingsvärde per anställd, 
 rullande 12 månader  752 855 826 

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet minskade med 27 procent till 99 MSEK 
(136). För niomånadersperioden minskade nettoomsättningen med 16 procent 
till 468 MSEK (560). Rensat för valutaeffekter uppgår omsättningsminskningen 
till -23 procent.

  Tredje kvartalet visade på en fortsatt svag marknad med låg aktivitet.
  EBITA-resultatet  för tredje kvartalet uppgick till -37 MSEK (-20). För niomånaders-
perioden uppgick EBITA-resultatet till -56 MSEK (17). Valutaeffekten beräknas 
till -10 MSEK.

  Kostnadsbesparingsprogrammet som beslutades i början av året löper på enligt 
plan. Antalet anställda har sedan årsskiftet minskat med 106 personer.

  Mercuri International Group AB:s styrelse har under perioden utökats med en 
ledamot, Elisabeth Annell.

  Bolagets nettoskuld uppgick till 96 MSEK (31) vid periodens utgång. Bolaget 
har under tredje kvartalet omförhandlat sitt kreditavtal med huvudbanken.

Mercuri International är Europas ledande konsult- och utbildningsföretag 
inom försäljning och ledarskap med verksamhet i alla världsdelar via hel-
ägda dotterbolag och franchisetagare.

mercuri.net

Styrelseordförande: Mats Pousette Ägarandel: 100 procent, 30 september 2009 
VD: Susanne Lithander
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ENERGORETEA

Orderingången under senare delen av andra kvartalet och tredje 
kvartalet visar på en återhämtning för installationsområdet. 

Resultaträkningar Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008  2008
Nettoomsättning 53 59 204 195 274
Rörelsens kostnader -52 -54 -195 -172 -247
EBITA-resultat före      
jämförelsestörande poster 1 5 9 23 27
% 1,9  9,0 4,4 11,7 9,9
Jämförelsestörande poster -1 -2 -1 -5 -7
Resultatandelar i intressebolag 0 0 0 0 0
EBITA 0  3 8 17 20
% 0,0 5,1 3,9 8,5 7,2
Av-/nedskrivningar på övervärden 0 0  0 0 0
Rörelseresultat 0 3 8 17 20
Finansiellt netto 0 -1  -1 -2 -2
Resultat före skatt 0 2 7 15 18
Skatter 0 -1 -3 -5 -6
Nettoresultat 0 1 4 10 12

Balansräkningar 30 sep 30 sep 31 dec
MSEK  2009  2008  2008
Goodwill 156 156 155
Övr. immateriella anläggn.tillgångar 1 2 2
Materiella anläggningstillgångar 10 11 12
Finansiella anläggningstillgångar 0 1 1
Varulager m.m. 27 31 20
Kortfristiga fordringar 42 51 64
Kassa, bank, kortfristiga placeringar  7 8 9
Summa tillgångar 243 260 263
Eget kapital 134 126 129
Avsättningar 5 5 5
Långfristiga skulder 44 64 62
Kortfristiga skulder  60 65 67
Summa skulder och eget kapital 243 260 263

Nyckeltal Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008  2008
Tillväxt, % -10 48 5 35 34
Varav organisk tillväxt, % 13 25 -6 29 22
Operativt kassaflöde 12 -77 12 -29 -14
Soliditet, % 55 49 49
Nettolåneskuld (-) / fordran (+) -47 -67 -54
Medelantal anställda  272 268 275
Förädlingsvärde per anställd, 
rullande 12 månader  744 820 774

  Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 53 MSEK (59) för tredje 
kvartalet. För niomånadersperioden ökade nettoomsättningen med 5 procent 
till 204 MSEK (195). 

  EBITA-resultatet  för tredje kvartalet uppgick till 0 MSEK (3). För niomånaders-
perioden uppgick EBITA-resultatet till 8 MSEK (17).

  Under perioden har EnergoRetea samlat verksamheten inom Energi & Elkraft 
i ett affärsområde med Stefan Lagerholm som affärsområdeschef. 

  Under perioden har EnergoRetea fått in nya och/eller utökade uppdrag åt 
bl.a. Länsförsäkringar, IBS, Kriminalvården, Atrium Ljungberg, E.ON och 
Akademiska Hus.

EnergoRetea är en teknikkonsultkoncern som erbjuder tjänster inom 
Installationsteknik, Energi, Elkraft och Kommunikationssystem. 
EnergoRetea är i huvudsak verksamt i  Stockholmsområdet och södra Sverige.

energoretea.se

Styrelseordförande: Kjell Duveblad Ägarandel: 94,3 procent, 30 september 2009
VD: Martin Dahlgren

MAX MATTHIESSEN

Stabil omsättningsutveckling under tredje kvartalet och ett 
högre resultat än föregående år.

Resultaträkningar Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008 2008
Nettoomsättning 139 144 416 446 605
Rörelsens kostnader -97 -122 -331 -367 -498
EBITA-resultat före      
jämförelsestörande poster 30 22 85 79 107
% 21,6 15,3 20,4 17,7 17,7
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Resultatandelar i intressebolag 0 0 0 0 0
EBITA 30 22 85 79 107
% 21,6 15,3 20,4 17,7 17,7
Av-/nedskrivningar på övervärden -76 -6 -77 -17 -33
Rörelseresultat -46 16 8 62 74
Finansiellt netto -2 2  -2 6 10
Resultat före skatt -48 18 6 68 84
Skatter -6  -6  -16 -24 -43
Nettoresultat -54 12 -10 44 41

Balansräkningar 30 sep 30 sep 31 dec
MSEK  2009 2008  2008
Goodwill 187 220 204
Övr. immateriella anläggn.tillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 9 10 9
Finansiella anläggningstillgångar 28 27 22
Varulager m.m. 0 0 0
Kortfristiga fordringar 93 81 83
Kassa, bank, kortfristiga placeringar  117 234 286
Summa tillgångar 434 572 604
Eget kapital 237 355 360
Avsättningar 73 73 73
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder  124 144 171
Summa skulder och eget kapital 434 572 604

Nyckeltal Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008 2008
Tillväxt, % -3 -1 -7 6 6
Operativt kassaflöde -23 74
Soliditet, % 55 62 60
Medelantal anställda  331 331 336 340 330

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet minskade med 3 procent till 139 MSEK 
(144) och för niomånadersperioden med 7 procent till 416 MSEK (446).

  EBITA-resultatet för tredje kvartalet  uppgick till 30 MSEK (22) och för nio-
månaders perioden till 85 MSEK (79).

  Max Matthiessen har slutit ett samarbetsavtal med Willis. Samarbetet innebär 
att Max Matthiessens kunder kan ta del av Willis sakförsäkringslösningar. Willis 
i sin tur hänvisar sina kunder som önskar tjänstepensionslösningar i Sverige till 
Max Matthiessen.

  Försäkringslösningsupphandlingen UIG3 har nu gått in i en implementeringsfas. 
I princip alla UIG2-anslutna bolag har tecknat sig för UIG3 och även nya kon-
cerner står på kö för anslutning.

  Flytträttsfrågan har intensifierats genom att regeringen kallat till möte med 
branschföreträdare. Slutsatsen blev dock att flytträtten troligen inte kan införas 
fullt ut utan att staten beodrar att det blir realitet.

Max Matthiessen är Sveriges ledande oberoende rådgivare inom person-
försäkring och trygghetssparande. Verksamheten omfattar kvalificerad 
rådgivning och administration inom området för personrelaterade försäk-
ringar som pensionslösningar men även finansiella tjänster samt kvalifice-
rade konsulttjänster inom området för pensioner och förmåner. Bolagets 
kunder är företag, organisationer och deras anställda.

maxmatthiessen.se

Styrelseordförande: Claes Ekström Ägarandel: 17,5 procent, 30 september 2009
VD: Christoffer Folkebo
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SRC

Under kvartalet har SRC arbetat framgångsrikt med att ta in nya 
projekt. De kostnadsåtgärder som beslutats har nu verkställts 
fullt ut.

Resultaträkningar Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008  2008
Nettoomsättning 6,1 8,1 22,8 28,4 36,6
Rörelsens kostnader -6,3 -8,2 -23,4 -27,4 -36,1
EBITA-resultat före      
jämförelsestörande poster -0,2 -0,1 -0,6 1,0 0,5
% -3,9 -1,2 -2,7 3,4 1,4
Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultatandelar i intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBITA -0,2 -0,1 -0,6 1,0 0,5
% -3,9 -1,2 -2,7 3,4 1,4
Av-/nedskrivningar på övervärden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,2 -0,1 -0,6 1,0 0,5
Finansiellt netto 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
Resultat före skatt -0,2 -0,1 -0,6 1,1 0,8
Skatter 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3
Nettoresultat -0,2 -0,1 -0,6 0,8 0,5

Balansräkningar 30 sep 30 sep 31 dec
MSEK  2009 2008  2008
Goodwill 0 0 0
Övr. immateriella anläggn.tillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 1 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Varulager m.m. 1 2 1
Kortfristiga fordringar 4 4 8
Kassa, bank, kortfristiga placeringar  5 6 6
Summa tillgångar 10 13 15
Eget kapital 6 7 7
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder  4 6 8
Summa skulder och eget kapital 10 13 15

Nyckeltal Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008  2008
Tillväxt, % -25 10 -20 -4 -9
Varav organisk tillväxt, % -25 10 -20 -4 -9
Operativt kassaflöde -1 1 -1 1 1
Soliditet, % 60 55 44
Nettolåneskuld (-) / fordran (+) 5 6 6
Medelantal anställda  22 26 26
Förädlingsvärde per anställd, 
 rullande 12 månader  711  800 749

  Nettoomsättningen minskade för tredje kvartalet med 25 procent till 6 MSEK 
(8). För niomånadersperioden minskade nettoomsättningen med 20 procent till 
23 MSEK (28).

  EBITA-resultatet för tredje kvartalet uppgick till 0 MSEK (0). För niomånaders-
perioden uppgick EBITA-resultatet till -1 MSEK (1).

  Ökade säljinsatser och fortsatta kostnadsanpassningar.

  Nya kunder är bl.a. Granngården, OKQ8, GB Glace och Konsum Bohuslän 
Älvsborg.

SRC – Scandinavian Retail Center – är ett konsultföretag och en reklambyrå 
med retail som specialisering. Arbetet bedrivs inom ramarna för tre kom-
petensområden – Retail Concept, Trade Marketing och Action Marketing – 
som samtliga utgår ifrån detaljhandelstrender och konsumentbeteende.

scandinavianretailcenter.com

Styrelseordförande: Carl Backman  Ägarandel: 96,24 procent, 30 september 2009
VD: Ola Dolck

CELEMI

Celemi uppvisar ett svagt kvartal med fallande försäljning. 
Åtgärder har vidtagits för att sänka kostnadsnivån.

Resultaträkningar Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008 2008
Nettoomsättning 7 12 23 40 57
Rörelsens kostnader -9 -10 –30 -35 -48 
EBITA-resultat före      
jämförelsestörande poster -2 2 -7 5 9
% -28,5 16,5 -31,8 12,5 16,4
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Resultatandelar i intressebolag  0 0  0 0 0 
EBITA -2 2 -7 5 9
% -28,5 16,5 -31,8 12,5 16,4
Av-/nedskrivningar på övervärden 0 0 0 0 0 
Rörelseresultat -2 2 -7 5 9
Finansiellt netto 0 0  0 0 1 
Resultat före skatt -2 2 -7 5 10
Skatter 0 0 0 0 -1 
Nettoresultat -2 2 -7 5 9

Balansräkningar 30 sep 30 sep 31 dec
MSEK  2009 2008  2008
Goodwill 5 5 4
Övr. immateriella anläggn.tillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2 2 3
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Varulager m.m. 4 4 3
Kortfristiga fordringar 13 21 20
Kassa, bank, kortfristiga placeringar  3 3 10 
Summa tillgångar 27 35 40
Eget kapital 23 26 30
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder  5 9 10 
Summa skulder och eget kapital 27 35 40

Nyckeltal Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår
MSEK 2009 2008 2009 2008 2008
Tillväxt, % -35 20 -42 14 19
Varav organisk tillväxt, % -35 20 -42 14 19
Operativt kassaflöde -3 1 -7 4 10
Soliditet, % 83 75 75
Nettolåneskuld (-) / fordran (+) 3 3 10
Medelantal anställda  28 29 28
Förädlingsvärde per anställd, 
 rullande 12 månader  742 1 048 1 271

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7 (11), vilket innebär en 
 negativ tillväxt om 35 procent.

  EBITA-resultatet  uppgick till -2 MSEK (2) för tredje kvartalet och -7 MSEK (5) 
för niomånadersperioden.

  Kostnadsbesparingsåtgärder vidtas för att att nå ett förbättrat resultat under 
andra halvåret.

Celemi hjälper företag att genom affärssimuleringar och skräddarsydda 
lösningar snabbt och effektivt kommunicera nyckelbudskap för att motivera 
och mobilisera människor att agera i linje med företagets mål.

celemi.se

Styrelseordförande: Göran Havander Ägarandel: 30,4 procent, 30 september 2009
VD: Lars Ynner
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MODERBOLAGETS INNEHAV PER 30 SEPTEMBER 2009

Onoterade innehav

Andel
kapital, %

Andel
röster, %

Bokfört värde,
MSEK 

Mercuri International1 100,00 100,00 275

EnergoRetea1 94,25 94,25 104

Carnegie (ABCIB Holding)2 35,00 35,00 412

Max Matthiessen (MM Holding)3 17,50 23,33 4

CIBVESTCO4,6 35,00 35,00 28

Scandinavian Retail Center, SRC1 96,24 96,24 12

Celemi 30,37 30,37 9

Business Communication Group5 100,00 100,00 19

Sancera5 100,00 100,00 1

Cindra 100,00 100,00 5

CR&T Holding5 100,00 100,00 31

CR&T Ventures5 100,00 100,00 2

Övriga vilande bolag5   2

Totalt 904

Övriga nettotillgångar enligt moderbolagets balansräkning 447

Moderbolagets egna kapital 1 351

Eget kapital per aktie fördelat på 50 348 808 aktier 26,83

1  Ägarspridningsprogram förekommer i dotterbolagen Mercuri, EnergoRetea och SRC. Se vidare uppgifter om utspädning på sidan 15.

2  I bokfört värde för Carnegie ingår Bures andel av åtagande om fördröjd köpeskilling till Riksgälden om 184 MSEK, motsvarande 35 procent. Utöver bokfört värde om 412 finns fordringar 

med ett bokfört värde uppgående till 27 MSEK.

3  Utöver bokfört värde 4 MSEK på aktierna i Max Matthiessen finns fordringar med ett bokfört värde uppgående till 28 MSEK. 

4 Management bolag, initialt ägt av Altor och Bure.

5 Vilande bolag och motsvaras i allt väsentligt av likvida placeringar.

6 Utöver bokfört värde 28 MSEK på aktierna i CIBVESTCO finns fordringar med bokfört värde uppgående till 28 MSEK.

Kommentar till tabellen:
Bures innehav utgörs av onoterade innehav, vilket medför att  eventuella övervärden inte framgår. Onoterade bolag redovisas löpande till bokfört värde. Läsaren ges 
istället möjlighet att, genom att information om resultat och finansiell  ställning redovisas per portföljbolag, själv skaffa sig en uppfattning om marknadsvärdet på 
 respektive innehav.

Bure gör löpande kassaflödes värderingar av sina portfölj bolagsinnehav för att utvärdera om det bokförda värdet skall justeras. Om en kassaflödes värdering indikerar 
ett värde, som understiger bokfört värde, sker en nedskrivning. På motsvarande sätt kan värdet för ett bolag som tidigare skrivits ned reverseras om värdet åter stigit. 
Av naturliga skäl görs en mer kritisk bedömning innan beslut fattas om en reversering av värdet.

Att värdera ett företag innebär alltid en osäkerhet. Värderingen bygger på en bedömning av respektive företags utveckling i framtiden. De värden som framkommer 
i kassaflödesvärderingarna baseras på ledningens uppfattning om den framtida utvecklingen för respektive portföljbolag.

2

3
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DELÅRSRAPPORT

KONCERNEN
Som en följd av att Bure är ett investeringsbolag varierar koncernens 
sammansättning av dotter- och intresseföretag i takt med förvärv 
och avyttringar. Detta medför att den konsoliderade koncernresultat-
räkningen är svåranalyserad och för en ändamålsenlig analys bör 
utvecklingen och ställningen analyseras bolag för bolag. På sidorna 
4–6 lämnas utförligare information om  portföljbolagen. 

Resultat för tredje kvartalet
Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksamheter upp-
gick för kvartalet till -25 MSEK (77). Koncernens rörelseresultat 
i kvar varande verksamhet uppgick för kvartalet till -25 MSEK (-22). 
I detta ingår exitresultat med 0 MSEK (2). Av rörelse resultatet utgör 
resultat från befintliga dotter bolag -37 MSEK (-22) och resultat-
andelar ifrån intresseföretag 17 MSEK (1). Av resultatandelar från 
intresseföretag är 1 MSEK hänförliga till Carnegie, 16 MSEK till 
Max Matthiessen och 0 MSEK till Celemi. Resterande resultat utgörs 
av moder bolagets förvaltnings kostnader och koncern justeringar. 
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -28 MSEK (-1).

Resultat för niomånadersperioden
Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksamheter upp-
gick för niomånadersperioden till 105 MSEK (340). Koncernens 
rörelse resultat i kvarvarande verksamhet uppgick för niomånaders-
perioden till 83 MSEK (81). I detta ingår exitresultat med 0 MSEK 
(8). Återföringar (reverseringar) av tidigare gjorda nedskrivningar 
har påverkat resultatet med 0 MSEK (62). Resultatet har belastats 
med nedskrivningar i portföljbolag om totalt 68 MSEK fördelade 
på 41 MSEK i Mercuri och 27 MSEK i Max Matthiessen. Av rörelse-
resultatet utgör  resultat från befintliga dotterbolag -49 MSEK (35). 
Resultatet från avvecklade eller dotter bolag under avveckling upp-
går till 22 MSEK (235). Resultatandelar ifrån intresse bolag uppgår 
till 223 MSEK. Av resultat andelar från intresse bolag är 208 MSEK 
hänförliga till Carnegie, 17 MSEK till Max Matthiessen och -2 MSEK 
till Celemi. Den höga resultat andelen ifrån Carnegie är till stora 
delar hänförlig till upplösning av en negativ goodwill som uppstod 
vid förvärvet av bolaget. Resterande resultat utgörs av moder-
bolagets förvaltningskostnader och koncern justeringar. Koncernens 
resultat efter finansiella poster  uppgick till 91 MSEK (128).

Finansiell ställning
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 1 556 MSEK 
(2 637) och soliditeten till 71 procent (78). Eget kapital per aktie 
uppgick till 30,90 SEK (31,42) efter utspädning. Koncernen hade vid 
utgången av perioden en redovisad netto lånefordran på 560 MSEK 
(1 573), vilken bestod av ränte bärande tillgångar på 767 MSEK 
(1 790) och räntebärande skulder på 207 MSEK (217).

BURES FÖRLUSTAVDRAG
Burekoncernen innehar förlustavdrag vid ingången av 2009 upp-
gående till cirka 650 MSEK. Av dessa avser 390 MSEK moder bolaget, 
vilka kommer att kunna utnyttjas mot vinster i vissa hel ägda dotter-
bolag. Total uppskjuten skattefordran baserad på förlust avdragen 
har värderats till 31 MSEK, vilket mot svarar 118 MSEK av de totala 
förlustavdragen. 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Den finansiella oro som för närvarande råder på marknaden medför 
en större osäkerhet kring den framtida utvecklingen. Mot bakgrund 
av de snabba förändringarna på de finansiella marknaderna läggs 
särskild vikt vid att följa effekterna på Bures investeringar och deras 
värdering. Den goda finansiella ställningen i moderbolaget och den 
återhållsamma skuldsättningen i portföljbolagen innebär att risken 
för Bure är begränsad. I maj slutfördes förvärvet av Carnegie och 
Max Matthiessen. Investeringen har minskat moder bolagets netto-
kassa med 365 MSEK och följaktligen ökat den finansiella risken 
i bolaget. I övrigt har inga väsentliga förändringar av moderbolagets 
och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer skett under kvartalet. 

Bure har ett antal grundläggande principer för hantering av risker. 
Enligt Bures finanspolicy skall moderbolaget i princip vara skuldfritt. 
Därutöver skall varje portföljbolag vara självständigt från moder-
bolaget, vilket innebär att moderbolaget inte har ansvar för portfölj-
bolagens förpliktelser och portföljbolagen har ett självständigt ansvar 
för sin egen finansiering. Respektive portföljbolags finansiering skall 
vara väl anpassad efter bolagets individuella situation, där den totala 
risknivån hanteras genom en balans mellan affärsmässig och finan-
siell risknivå. I Bures årsredovisning för 2008, not 26, ges en utförlig 
beskrivning av koncernens risk exponering och riskhantering. Det 
bedöms inte ha tillkommit några väsentliga risker utöver de risker 
som beskrivits i årsredovisningen och i denna delårsrapport.

VALUTAEXPONERING
Huvuddelen av koncernens intäkter är i svenska kronor och Euro. 
Koncernen är därmed utsatt för valutexponering mot i första hand 
Euro i form av omräkningsdifferenser. Den underliggande kostna-
den är som regel genererad i samma valuta som intäkterna varför 
transaktionsexponeringen är begränsad.

FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLITIK
  Bures aktie skall generera en totalavkastning på minst 10  procent 
över tiden.

  Förvaltningskostnaderna skall vara låga och över tiden inte över-
stiga 1,5 procent av bolagets totala tillgångar.

  Den organiska såväl som den förvärvsdrivna tillväxten skall över 
tiden tillsammans uppgå till minst 15 procent.

  Bure skall över tiden ha en utdelning som reflekterar tillväxten 
i eget kapital. Utdelning skall kunna kompletteras med andra 
åtgärder såsom återköp av egna aktier, inlösenprogram samt 
utdelning av aktieinnehav.

  Moderbolaget skall i princip vara skuldfritt och våra bolag skall 
över tiden ha en skuldsättning som är adekvat i förhållande 
till bedömd rörelserisk.

ÄGARSTATISTIK
Bures största ägare per den 30 september 2009 var Skanditek 
med 19,9 procent, Catella med 5,3 procent och därefter Nordea 
med 4,8 procent. Antalet aktie ägare har sedan årsskiftet minskat 
något från 18 000 till 17 723 per den 30 september. För mer infor-
mation om Bures aktie ägare se bure.se under rubriken Investor 
Relations/Aktieägare.
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MODERBOLAGET
Resultat för kvartalet
Under tredje kvartalet uppgick moderbolagets resultat efter skatt 
till -2 MSEK (156). I resultatet ingår exitresultat med 0 MSEK (142). 
Förvaltningskostnaderna för kvartalet uppgick till 4 MSEK (7). Bonus 
har reserverats med 0 MSEK (2).

Resultat för delårsperioden jan – sept
Moderbolagets resultat efter skatt för de första nio månaderna 
uppgick till -86 MSEK (343). I resultatet ingår exitresultat med 
22 MSEK (151). Utdelning har erhållits från dotterbolag med 
8 MSEK (0). Reverseringar har påverkat resultatet med 0 MSEK 
(170) och nedskrivningar med 109 MSEK (0). Dessa består av ned-
skrivning av aktier i Mercuri med 84 MSEK samt av aktier och ford-
ringar i Max Matthiessen med 26 MSEK. Förvaltningskostnaderna 
för perioden uppgick till 22 MSEK (30). I kostnaderna ingår reser-
vering av avgångsvederlag med 4 MSEK (8). Bonus har reserverats 
med 1 MSEK (3).

Finansiell ställning
Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 
1 351 MSEK (2 494) och soliditeten till 86 procent (97). Moder-
bolaget hade vid utgången av perioden likvida medel och kort-
fristiga placeringar på 522 MSEK (1 528). Moderbolaget hade 
vid periodens utgång en redovisad netto lånefordran på 633 MSEK 
(1 581). Minskningen beror på genomförandet av tidigare beslutat 
inlösenprogram.

Sammansättning av nettolånefordran (moderbolaget)

Nettolånefordran/skuld 
MSEK

30 sep
2009

30 sep
2008

31 dec
 2008

Räntebärande tillgångar

Fordringar på dotterbolagen 35 44 43

Andra räntebärande fordringar 106 37 19

Likvida medel 522  1 528 1 814 

663 1 609 1 876

Räntebärande skulder

Skulder till dotterbolagen 30 29 28 

30 29 28

Nettolånefordran 633 1 581 1 848

Placering av likviditet
Bure kan normalt placera överskottslikviditet i räntebärande 
 placeringar med en säkerhet hos motpart i form av svenska  staten, 
svensk bank eller svenskt bolåneinstitut. Därutöver kan ett av Bures 
styrelse utsett placeringsråd besluta om vissa alternativa  placeringar. 
Per den 30 september var 500 MSEK placerade i form av korta 
bankdepositoner och resterande 22 MSEK på bankkonto. 

Investeringar
I tredje kvartalet har ett återköp av 1 procent av aktierna 
i EnergoRetea, från ledande befattingshavare i bolaget, 
 genomförts. 

I tredje kvartalet har nyckelpersoner i Max Matthiessen förvärvat 
50 procent av Max Matthiessen till av Bure bokfört värde. Bures 
ägarandel uppgår efter försäljningen till 17,5  procent. 

Nyckelpersoner i Carnegie har under tredje kvartalet erbjudits 
att förvärva 25 procent av bolaget. Försäljningen sker in direkt via 
innehavet av CIBVESTCO (20 procent) samt direkt i ABCIB Holding 
(5 procent).  
Under andra kvartalet genomfördes investeringen i Carnegie 
Investment Bank uppgående till 307 MSEK varav 252 MSEK i aktier 
och 55 MSEK i lån. Under tredje kvartalet har ytterligare kostnader 
aktiverats till anskaffningsvärdet om totalt 5 MSEK för förvärvet 
av Carnegie. Investeringen har genomförts via ABCIB Holding 
och CIBVESTCO AB. Därutöver har Bure givit ett åtagande om att 
 tillskjuta 184 MSEK i aktieägartillskott till ABCIB Holding (35 procent 
av 525 MSEK). Åtagandet har skuldförts och upphör i april 2010 
efter att ABCIB Holding erlagt den fördröjda basköpeskillingen om 
525 MSEK till Riksgälden. Bures ägarandel i Carnegie uppgår vid 
periodens slut till 35 procent.
Under andra kvartalet har också investeringen i Max Matthiessen 
genomförts. Investeringen uppgår till 58 MSEK fördelat på 15 MSEK 
i aktier och 43 MSEK i lån efter avyttring till nyckelpersoner som 
genomfördes under tredje kvartalet. Förvärvet av Max Matthiessen 
har gjorts via MM Holding AB. 

Avyttringar – exits
Delårsperiodens januari – september realisationsresultat uppgår 
till 22 MSEK och avser försäljningen av Textilia år 2008. Bure har 
sålt 3,8 procent och ställt ut 11,3 procent i köpoptioner till nyckel-
personer i SRC, Scandinavian Retail Center.

Redovisat eget kapital per aktie

Efter utspädning uppgick vid periodens utgång det egna kapitalet 
till 26,83 SEK per  aktie jämfört med 29,14 SEK vid årsskiftet 2008.

Bureaktien 
Bures börs värde uppgick vid utgången av perioden till 1 928 MSEK 
att jämföra med 2 073 MSEK vid utgången av 2008. Under 
 första kvartalet slutfördes ett frivilligt inlösenprogram om totalt 
1 007 MSEK motsvarande 33 565 872 aktier. Det totala antalet 
ute stående aktier uppgick per 30 september till 50 348 808 aktier 
att jämföra med 83 914 680 aktier vid utgången av 2008. 

Aktien
21 okt

2009 
30 sept

2009
31 dec

2008

Kursutveckling, SEK 35,50 38,30 24,70

Förändring sedan årsskiftet, % 44 55 -35

För mer information om nyckeltal för Bure-aktien, se femårs-
översikten på sidan 18.
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KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2009 24 feb 2010

Årsstämma 28 april 2010

Delårsrapport jan – mars 28 april 2010

FÖR INFORMATION KONTAKTA
Carl Backman, Verkställande direktör  031- 708 64 59

Jonas Alfredson, Ekonomidirektör  031- 708 64 41

Pia-Lena Olofsson, Koncernredovisningschef  031- 708 64 49

KAPITALUTSKIFTNING
I slutet av 2008 beslutade en extra bolagsstämma i Bure om ett 
frivilligt inlösenprogram, vilket slutfördes i början av februari 2009 
om totalt 1 007 MSEK. 

Total kapitalutskiftning under 2009/2008, 
MSEK 2009 2008

Ordinarie kontant utdelning – 93

Återköp av aktier – 369

Utdelning av aktier i Academedia – 717

Frivilligt inlösenprogram  1 007 –

Summa utskiftat belopp 1 007 1 179

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  Styrelserna för Bure Equity AB och Skanditek Industriförvaltning 

AB föreslår ett samgående mellan bolagen. Samgåendet före-

slås genomföras via en fusion genom att Bure som övertagande 

bolag absorberar Skanditek. Utbytesförhållandet i samgåendet 

innebär att 4 aktier i Skanditek berättigar till 3 nya aktier i Bure.

  I anknytning till samgåendet mellan Bure och Skanditek före-

slår Bures styrelse en extra utdelning till Bures aktieägare om 

samman lagt cirka 478 MSEK motsvarande 9,50 SEK per aktie.

  Enligt tidigare överenskommelse i samband med förvärvet av 

Carnegie har Altor och Bure i oktober erbjudit ägarspridning med 

upptill 25 procent av bolaget till nyckelpersoner. Bures ägarandel 

kommer därefter att uppgå till 26,3 procent.

Göteborg den 22 oktober 2009

Bure Equity AB (publ)

Carl Backman

REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV 

EN DELÅRSRAPPORT UPPRÄTTAD I ENLIGHET MED IAS 34 

OCH ÅRSREDOVISNINGSLAGEN

Till styrelsen i Bure Equity AB

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårs-

informationen i sammandrag för Bure Equity AB per 30 september 

2009 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation 

i sammandrag i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 

ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på 

vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för 

översiktlig granskning, SÖG 2410, Översiktlig granskning av finan-

siell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En över-

siktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 

personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisnings-

frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översikt-

liga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 

inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard 

i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De gransknings-

åtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 

möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna 

om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifie-

rade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 

översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 

slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårs-

rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del 

i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moder-

företagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Göteborg den 22 oktober 2009

Ernst & Young AB

Staffan Landén 

Auktoriserad revisor
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN

MSEK Kv 3 2009 Kv 3 2008 9 mån 2009 9 mån 2008 Helår 2008
Kvarvarande verksamhet

Rörelsens intäkter
Intäkter Not 1 162,4 203,4 704,8 783,0 1 096,6
Övriga rörelseintäkter 5,0 5,2 17,2 8,2 19,1
Exitvinster 0,0 1,8 0,1 8,5 8,5
Resultatandelar i intresseföretag 17,2 0,5 223,2 1,6 3,0
Summa rörelsens intäkter 184,6 210,9 945,4 801,3 1 126,4

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -2,6 -3,2 -12,0 -14,2 -22,6
Övriga externa kostnader -68,9 -68,5 -212,9 -223,4 -333,3
Personalkostnader -127,8 -152,3 -514,2 -515,9 -712,7
Avskrivningar och nedskrivningar -6,9 -4,8 -88,2 -16,0 -38,0
Reversering av tidigare nedskrivningar i investeringsverksamheten – – – 61,7 61,7
Övriga rörelsekostnader -3,5 -3,6 -34,6 -12,0 -15,7
Exitförluster – -0,8 – -0,8 -0,8 
Rörelseresultat Not 1 -25,0 -22,3  83,6 80,7 65,8 

  
Finansiellt netto -3,0 21,1 7,1 47,1 74,7 
Resultat efter finansiella poster -28,0 -1,2 90,6 127,7 140,5 

  
Skatter på periodens resultat 1,5 -4,7 -7,8 -15,8 -26,9 
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -26,5 -5,9 82,9 111,9 113,6 

  
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet Not 2 – 96,8 22,2 234,9 769,0 

  
PERIODENS RESULTAT -26,5 90,9 105,1 346,8 882,6 

Övrigt totalresultat   
Omräkningsdifferenser -36,3 7,6 -27,3 10,2 37,2
Emissionsvinst Max Matthiessen 6,9 6,9
      
Totalresultat för perioden Not 5 -55,9 98,5 84,7 357,0 919,8

Periodens resultat hänförligt till minoritetsintressen -0,1 0,0 0,0 0,6 0,6 
Periodens resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget -26,4 90,9 105,1 346,2 882,0 
Summa resultat -26,5 90,9  105,1 346,8 882,6 

  
Genomsnittligt antal aktier, tusental 50 349 89 889 54 283 91 752 89 782 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 50 349 89 889 54 283 91 752 89 782 

  
Periodens resultat per aktie i kvarvarande verksamhet före utspädning, SEK -0,53 -0,07 1,53 1,22  1,26
Periodens resultat per aktie i avvecklad verksamhet före utspädning, SEK – 1,08 0,41 2,56 8,56 
Periodens resultat per aktie före utspädning, SEK -0,53 1,01 1,94 3,78 9,82 

  
Periodens resultat per aktie i kvarvarande verksamhet efter utspädning, SEK -0,53 -0,07 1,53 1,22  1,26
Periodens resultat per aktie i avvecklad verksamhet efter utspädning, SEK – 1,08 0,41 2,56 8,56 
Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,53 1,01 1,94 3,78 9,82 
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, KONCERNEN

MSEK 30 sep 2009 30 sep 2008  31 dec 2008
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 401,6 449,0 458,4 

varav goodwill 397,6 444,0 453,6 
Materiella anläggningstillgångar 70,6 87,5 75,2 
Finansiella anläggningstillgångar 769,9 83,0 78,6 
Varulager m.m. 28,1 35,0 22,3 
Kortfristiga fordringar 253,6 313,4 301,6 
Likvida medel och kortfristiga placeringar 656,1 1 746,9 2 058,9 
Summa tillgångar i kvarvarande verksamhet 2 179,9 2 714,8 2 995,0 
Tillgångar som innehas för försäljning Not 3 – 675,5 – 
Summa tillgångar 2 179,9 3 390,3 2 995,0 

  
Eget kapital och skulder   
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 548,8 2 627,6  2 472,1
Eget kapital hänförligt till minoriteten 7,6  8,9 8,6 
Summa eget kapital  1 556,4 2 636,5 2 480,7 
Långfristiga skulder 131,7 223,8 214,7 
Kortfristiga skulder 491,8 288,9 299,6 
Summa skulder i kvarvarande verksamhet 623,5 512,7 514,3 
Skulder med direkt koppling till tillgångar för försäljning Not 3 – 241,1 – 
Summa eget kapital och skulder  2 179,9 3 390,3 2 995,0 
varav räntebärande skulder 206,6 217,8 193,6 

  
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser   
Ställda säkerheter 252,4 208,7 253,4 
varav ställda säkerheter i avvecklade verksamheter – 6,2 –
Eventualförpliktelser – – –
varav eventualförpliktelser i avvecklade verksamheter – – –

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KONCERNEN

Eget Kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare

MSEK
Koncernen

Aktie-
kapital

Övrigt
tillskj.

kapital Reserver

Balanserade
vinstmedel 

inkl årets res
Minoritets-

andel

Totalt
eget

kapital
Ingående balans per 1 januari 2008 842,1 1 178,9 12,9 712,2 7,7  2 753,8
Periodens totalresultat – – 10,2 346,2 0,6 357,0
Försäljning till (+)/förvärv (-) från minoritet – – – 0,7 0,6 1,3
Transaktioner med minoritet – – – -13,7 – -13,7
Utdelning kontant – – – -92,6 – -92,6
Återköp av aktier – – – -368,9 – -368,9
Kostnader i samband med inlösenprogram -0,5 -0,5
Eget kapital 30 september 2008 842,1 1 178,9 23,0 583,4 8,9 2 636,5

Ingående balans per 1 januari 2009 300,1 1 720,9 50,3 400,7 8,6  2 480,7
Periodens totalresultat – – -20,3 105,1 0,0 84,7
Försäljning till minoritet 1,0 -1,0 0,0
Verkställt inlösenprogram – -1 007,0 – – – -1 007,0
Kostnader för verkställt inlösenprogram – – – -2,2 – -2,2
Eget kapital 30 september 2009 300,1 713,9 30,0 504,7 7,6 1 556,4
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE, KONCERNEN

MSEK Kv 3 2009 Kv 3 2008 9 mån 2009 9 mån 2008 Helår 2008
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -39,5 9,1 -54,5 209,6 239,9 

  
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 16,5 -18,3 -55,5 -37,0 6,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -23,0 -9,2 -110,0 172,6 246,8 

 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 8,1 266,3 -245,7 248,5 483,6 

 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,1  -301,1 -1 042,2 -497,2 -500,8 

Periodens kassaflöde -21,0 -44,0 -1 397,9 -76,1 229,6 
Likvida medel vid periodens början 681,5 1 783,4  2 058,9 1 816,1 1 816,1 
Kursdifferenser samt värdeförändring hedgefond -4,4 7,5 -4,9 6,9 13,2 
Likvida medel vid periodens slut (inkl tillgångar som innehas för försäljning) 656,1 1 746,9 656,1 1 746,9  2 058,9

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

MSEK Kv 3 2009 Kv 3 2008 9 mån 2009 9 mån 2008 Helår 2008
Periodens intäkter
Investeringsverksamheten
Utdelningar – – 8,0 – –
Exitvinster – 141,9 22,3 150,9 811,9 
Reverseringar/nedskrivningar  -0,5 –  -109,4 170,0 170,0 
Resultat före finansiella intäkter och kostnader -0,5 141,9 -79,1 320,9 981,9 

 
Förvaltningskostnader  -4,3  -7,1 -21,6 -30,4 -38,0 
Resultat före finansiella intäkter och kostnader -4,8 134,8  -100,7 290,5 943,9 

 
Finansnetto 2,5  21,3 14,9 52,9 75,3 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -2,3 156,1 -85,8 343,4 1 019,2 

 
Skatt på periodens resultat – –  – –  – 
Periodens resultat -2,3 156,1 -85,8 343,4 1 019,2 

 
Genomsnittligt antal aktier, tusental 50 349 89 889  54 283 91 752 89 782 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 50 349 89 889  54 283 91 752 89 782 
Resultat per aktie, SEK -0,05 1,74  -1,58 3,74 11,35 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,05 1,74 -1,58 3,74 11,35 
Medelantal anställda 7 9  7 9 9 
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BALANSRÄKNINGAR, MODERBOLAGET

MSEK  30 sep 2009 30 sep 2008 31 dec 2008
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 0,3 0,4 0,4 
Finansiella anläggningstillgångar 904,1 924,7  611,0
Långfristiga fordringar 51,2 – – 
Kortfristiga fordringar 99,9 105,7 73,1 
Likvida medel och kortfristiga placeringar   522,0 1 528,3 1 813,6
Summa tillgångar 1 577,5 2 559,1 2 498,1 

 
Eget kapital och skulder  
Eget kapital  1 351,1 2 493,9 2 445,2 
Kortfristiga skulder  226,4 65,2 52,9
Summa eget kapital och skulder 1 577,5 2 559,1 2 498,1 
Varav räntebärande skulder  29,8 28,5 28,4 

 
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  
Ställda säkerheter 25,0 – – 
Eventualförpliktelser  – – – 

KASSAFLÖDESANALYSER, MODERBOLAGET

MSEK Kv 3 2009 Kv 3 2008 9 mån 2009 9 mån 2008 Helår 2008
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -1,9 15,1  1,4 23,4 37,6 

 
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital  -10,1 -25,4 -6,6 -20,7  -17,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,0 -10,3 -5,2 2,7 19,7 

 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,8 408,4 -180,8 397,6 669,0 

 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -0,1  -250,2 -1 105,5 -295,1 -298,2 

Periodens kassaflöde -13,9 147,9 1 291,5 105,2 390,5 
Likvida medel vid periodens början 535,9 1 380,4 1 813,6 1 423,1  1 423,1
Likvida medel vid periodens slut 522,0 1 528,3 522,0 1 528,3 1 813,6 

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET

MSEK Kv 3 2009 Kv 3 2008 9 mån 2009 9 mån 2008 Helår 2008
Ingående eget kapital 1 353,4 2 686,4 2 445,2 2 612,4 2 612,4 
Erhållna/Lämnade aktieägartillskott – –  51,0 – -6,9 
Nedskrivning av aktier – – -50,1 – –
Återköp av egna aktier – -348,6  – -368,8 -368,9 
Genomfört inlösenprogram – – -1 007,0 – – 
Kontantutdelning – –  – -92,6 -92,6 
Utdelning av aktier i AcadeMedia – – – – -717,5 
Kostnader i samband med inlösenprogram – – -2,2 -0,5 -0,5 
Periodens resultat  -2,3  156,1 -85,8 343,4 1 019,2 
Utgående eget kapital 1 351,1 2 493,9 1 351,1 2 493,9 2 445,2 
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernredovisningen för tredje kvartalet 2009 har, i likhet med årsredovisningen för 2008, upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, Den svenska Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiella rapporterings RFR 2.2, 
Redovisning för  juridiska personer. 

Sedan senast avgiven årsredovisning har några nya eller omarbetade standarder antagits. Främst är det IFRS 8 gällande rörelsesegment som har antagits. 
Begreppen primära och sekundära segment i koncernen har ersättats rörelsesegment. Implementeringen av denna standard har inte haft någon effekt på 
koncernens finansiella position eller resultat. Implementeringen av IFRS 8 har inge givit upphov till några andra segment än de som rapporerats som primära 
enligt IAS 14. Informaton om segment visas i not 1.

Även en omarbetat IAS 1 gällande utformning av finasiella rapporter har antagits. Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner 
med ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital kommer endast att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner. Andra 
förändringar än ägartransaktioner i eget kapital presenteras på en rad i uppställningen över föändringar i eget kapital. Därutöver introducerar standarden 
begreppet ”Rapport över totalresultat” som visar alla poster avseende intäkter och kostnader. Se vidare sidan 11.

Utöver detta har en omarbetad IAS 23 gällande lånekostnader antagits. Standarden kräver aktivering av lånekostnader vid inköp, konstruktion eller pro duktion 
av en tillgång med betydande tid för färdigställande innan användning eller försäljning. Även en ny tolkning av IFRIC 13 gällande Kundlojalitetsprogram har 
antagits som kräver att belöningar från kundlojalitetsprogram redovisas som en särskild komponent i försäljningstransaktionen där den tilldelas och redovisas 
som en förutbetald intäkt som intäktförs över de peroder då åtagandet fullgörs. Varken IAS 23 eller IFRIC 13 bedöms inte relevanta för Bures  verksamhet idag 
och har inte påverkat Bures redovisning.

De delar av rapporten som grundar sig på ovanstånde redovisningsprinciper är de finansiella  rapporter som återfinns på sidorna 11–17.

UPPLYSNINGAR
Utspädningseffekter av befintliga ägarspridningsprogram
Följande uppgifter lämnas som upplysning avseende  utspädning som föreligger i de bolag som Bure har genomfört ägarspridningsprogram:

Omfattning  SRC EnergoRetea Mercuri 

Ägarandel som utställda optioner motsvarar, %1 11,3 4,1 21,7
Tidpunkt för teckning av aktier maj 2014 maj 2012 aug 2011
Lösenpris räknat på 100 % av bolaget, MSEK2 20 175 443

Lösenpris vid förtida aktieteckning vid olika tidpunkter2 Period SRC EnergoRetea Mercuri 

Lösenpris räknat på 100 % av bolaget, MSEK2 2009-12-31 13 139 378
2010-12-31 14 153 416
2011-12-31 16 169
2012-12-31 18
2013-12-31 19
2014-05-31 20

1  Angivet procenttal avser den andel som sålts hittills. Ytterligare utspädning kan således tillkomma. I vissa situationer kan aktieteckning ske i förtid, t.ex. vid exit. 
Lösenpriset varierar då baserat på tidpunkten.

2  Lösenpriset uppräknas, vanligtvis med 10 procents årsränta, med uppräkning av lösenpriset varje månad.
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NOT 1 – SEGMENTSRAPPORTERING

Redovisning per rörelsesegment
Bure har antagit den nya IFRS 8 standarden gällande redovisningen av rörelsesegment. Då Bure sedan tidigare redovisat segmenten på ett likartat sätt 
har inga förändringar skett i grunderna för segmentsindelningen eller i beräkningen av segmentens resultat sedan senast avgivna årsredovisning.

Koncernmässiga justeringar avseende över- och undervärde har hänförts till respektive bolag. Transaktioner mellan de olika segmenten är av  obetydlig 
omfattning och uppgår till mindre än en promille av den totala omsättningen. Vilande bolag eller bolag som inte är klassade som  dotterbolag redovisas 
under rubriken ”Övriga bolag”. För respektive bolags verksamhet, se sidorna 4–6. 

MSEK Mercuri EnergoRetea SRC Övriga bolag
Avvecklad 

 verksamhet
Eliminering 

m.m.
Moder-
bolaget SUMMA

9 mån
2009

9 mån
2008

9 mån
2009

9 mån
2008

9 mån
2009

9 mån
2008

9 mån
2009

9 mån
2008

9 mån
2009

9 mån
2008

9 mån
2009

9 mån
2008

9 mån
2009

9 mån
2008

9 mån
2009

9 mån
2008

Intäkter

Summa intäkter 468 560 204 195 23 28 11 4 – – -1 -4 – – 705 783

Resultatandelar 1 222 2 223 2

Resultat

Resultat per 
rörelsegren -56 17 8 18 -1 1 222 3 – – – 3 – – 174 42

Ofördelade 
kostnader: -22 -30 -22 -30

Reverseringar/
nedskrivningar i inv. verksamhet

-14 55 -108 -109 170 -68
–

62
–

Utdelningar -8 8 – –

Exitresultat -1 -22 -142 22 151 0 8

Rörelseresultat -70 17 8 17 -1 1 222 3 – – 25 -223 -101 291 84 81

Finansiellt netto 7 47
Årets skattekostn. -8 -16

Kvarvarande verksamhet 83 112

Res från avveckl. 
verksamheter 22 235

Årets 
nettoresultat 105 347

Övriga upplysningar

MSEK Mercuri EnergoRetea SRC Övriga bolag
Avvecklad 

 verksamhet
Eliminering 

m.m.
Moder-
bolaget SUMMA

30
sep

2009

30
sep

2008

30
sep

2009

30
sep

2008

30
sep

2009

30
sep

2008

30
sep

2009

30
sep

2008

30
sep

2009

30
sep

2008

30
sep

2009

30
sep

2008

30
sep

2009

30
sep

2008

30
sep

2009

30
sep

2008

Tillgångar 511 649 193 209 15 18 147 200 – 470 -67 -88 674 1 654 1 472 3 111

Kapitalandelar 4 3 – – – – – 11 – 188 220 -183 453 183 676 202

Ofördelade 
tillgångar 31 77

Summa tillgångar 2 179 3 390

Skulder 132 179 51 64 4 6 42 48 – 220 -67 -85 226 65 388 497

Ofördelade skulder 236 257

Summa skulder 623 754

Investeringar 4 7 1 34 – – 4 8 – 18 – – 455 12 464 80

Avskrivningar -7 -7 -2 -2 – -1 -10 -3 – -47 – – – – -20 -60
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NOT 2 – RESULTAT FRÅN AVVECKLAD VERKSAMHET

MSEK Kv 3 2009 Kv 3 2008 9 mån 2009 9 mån 2008 Helår 2008
Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning – 242,4 – 1 188,8  1 188,8
Exitvinster – 89,4 22,3 136,4, 676,1
Övriga rörelseintäkter – 0,2 – 0,7  0,6
Resultatandelar i intresseföretag  – – – 7,0  11,1
Summa rörelsens intäkter – 332,0 22,3 1 332,9  1 876,6

Rörelsens kostnader
Handelsvaror – -33,5 – -91,7 -90,6
Övriga externa kostnader – -84,4 – -363,8 -364,4
Personalkostnader – -109,0 – -574,3 -577,6
Avskrivningar och nedskrivningar – -6,0 – -44,5 -44,5
Övriga rörelsekostnader – – –  0,6 -6,3

Rörelseresultat – 99,1 22,3  259,2 793,2
   

Finansiellt netto – – – – 0,1
Resultat efter finansiella poster – 99,1 22,3 259,2  793,3

   
Skatter – -2,3 – -24,3 -24,3

RESULTAT FRÅN AVVECKLAD VERKSAMHET – 96,8 22,3 234,9 769,0 

Resultat per aktie före utspädning, SEK – 1,08 0,41 2,56 8,56 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK – 1,08 0,41 2,56 8,56 

   
Kassaflöde från löpande verksamhet – 34,0 – 110,8 110,8 
Kassaflöde från investeringsverksamhet – 204,9 40,8 190,7 482,1 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet – – – -56,3 -56,3 
Nettokassaflöden från avvecklade verksamheter – 238,9  40,8 245,2 536,6 
1  Avvecklade verksamheter avser Anew Learning, AcadeMedia, Textilia och Citatkoncernen exklusive Scandinavian Retail Center AB.

2  I kassaflödet från avvecklad verksamhet avseende investeringsverksamheten ingår förvärv av fastigheter genomförda av Textilia, vilka tidigare innehafts via finansiell leasning av annat bolag 
i Burekoncernen.

NOT 3 – TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING

Per 30 september 2009 har inga tillgångar klassats som innehav 
 till gängligt för försäljning.

NOT 4 – FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Förvärv
Under kvartalet och niomånadersperioden har förvärv av en mino-
ritetspost på 1% gällande EnergoRetea genomförts med en köpe-
skilling på 1,1 MSEK.

Avyttring under året
Inga avyttringar har gjorts under tredje kvartalet. Under nio-
månadersperioden har en tilläggsköpeskilling gällande försälj-
ningen av Textilia påverkat resultat med 22,3 MSEK. Likviditeten 
är  påverkad med 40,8 MSEK då en tidigare ej reglerad del av 
 köpeskillingen om 18,5 MSEK är betald.

Summan av värdet av sålda tillgångar och skulder
för Textilia under kvartalet och ackumulerat 2009:

MSEK Kv 3 2009 9 mån 2009

Tillgångar – – 
Skulder – – 
Realisationsresultat – 22,3 

Summa köpeskilling – – 

Tidigare ej reglerad del av köpeskilling som nu 
erlagts – 18,5 

Påverkan på koncernens likvida medel,
summa utfl öde netto – 40,8

NOT 5 – EFFEKTER AV ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR OCH 

BEDÖMNINGAR

Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av not 11 
i  årsredovisningen för 2008. Inga förändringar har gjorts av 
dessa som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på den aktuella 
delårsrapporten.

2

1
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DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2009 · SIDAN 18

BURE EQUITY AB (PUBL) ORG NR 556454-8781

FEMÅRSÖVERSIKT

Data per aktie 1 2005 2006  2007 2008 9 mån, 2008 9 mån, 2009

Eget kapital (substansvärde), SEK2 33,36 46,73 28,02 29,14 29,72  26,83

Eget kapital (substansvärde) efter teckning av 
utestående teckningsoptioner, SEK2 18,99 26,30 28,02 29,14 29,72  26,83
Aktiekurs, SEK 23,80 33,40 37,90 24,70 37,10 38,30 
Aktiekurs i procent av det egna kapitalet, %  125 127 135 85 125 143 

Moderbolagets eget kapital per aktie, SEK 33,36 46,73 28,02  29,14 29,72 26,83 
Moderbolagets eget kapital per aktie efter utspädning, SEK  18,99 26,30 28,02 29,14 29,72  26,83
Koncernens eget kapital per aktie, SEK 32,81 43,57 29,54  29,56 31,42 30,90 
Koncernens eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 18,73 24,77 29,54  29,56 31,42 30,90 

Moderbolagets resultat per aktie, SEK 6,22 13,85 8,11 11,35 3,74 -1,58 
Moderbolagets resultat per aktie efter utspädning, SEK 4 3,08 6,99 6,36 11,35 3,74 -1,58 
Koncernens resultat per aktie, SEK 9,37 14,21 12,39 9,82 3,78 1,94
Koncernens resultat per aktie efter utspädning, SEK 4 4,63 7,17 9,71  9,82 3,78 1,94 

Antal aktier, tusental 60 358 62 819 93 225  83 915 83 915  50 349
Antal utestående optionsrätter, tusental 69 362 66 901 –  – –  –
Totala antalet aktier inklusive utestående optionsrätter, tusental 129 720 129 720 93 225 83 915 83 915 50 349 
Antal aktier efter utspädning enligt IAS 33, tusental 115 772 122 836 93 225 83 915 83 915 50 349 
Genomsnittligt antal aktier, tusental 54 172 61 071 84 465 89 782 91 752 54 283 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning enligt IAS 33, tusental 109 585 121 086 107 782  89 782 91 752 54 283 

Nyckeltal       

Lämnad utdelning, SEK per aktie  – – 1,00 8,55 1,00 –
Direktavkastning, % – – 2,64  34,62 2,80 –
Totalavkastning, %  36,8 40,3 16,6  -2,8 0,5 55,1 
Börsvärde, MSEK 1 437 2 098 3 533 2 073 3 113 1 928 
Börsvärde, MSEK efter utspädning5 3 087 4 333 3 533 2 073 3 113 1 928 
Substansvärde, MSEK  2 014 2 935 2 612  2 445 2 494 1 351
Avkastning på eget kapital, % 19,2 34,2 24,7  40,3 12,0 -4,5 

Moderbolagets resultat och ställning       

Exitresultat, MSEK  353,7 625,6 451,9 811,9 150,9 22,3 
Resultat efter skatt, MSEK  337,2 846,1 685,2  1 019,2 343,4 -85,8 
Balansomslutning, MSEK  2 109 3 112 2 695  2 498 2 559 1 578 
Eget kapital, MSEK  2 014 2 935 2 612 2 445 2 494 1 351 
Soliditet, %  95,4 94,3 97,0  97,9 97,5 85,6 
Nettolåneskuld (-) / fordran (+)  404 1 080 1 462  1 848 1 581 633 
Nettolåneskuld (-) / fordran (+) efter teckning av
utestående teckningsoptioner  854 1 556 1 462  1 848 1 581 633 

Koncernens resultat och ställning       

Nettoomsättning, MSEK 2 022,7 2 147,1 1 013,2 1 096,6 783,0 704,8 
Nettoresultat efter skatt, MSEK 543,7 884,9 1 047,1 882,0 346,2 105,1
Balansomslutning, MSEK 4 032 3 885 3 747  2 995 3 390 2 180 
Eget kapital, MSEK 1 980 2 737 2 754  2 481 2 637 1 556 
Soliditet, % 49,1 70,5 73,5 82,8 77,8 71,4 
Nettolåneskuld (-)/fordran (+) 201 1 178 1 514 1 892 1 573 560 
Nettolåneskuld (-)/fordran (+) efter teckning av
utestående teckningsoptioner 651 1 655 1 514  1 892 1 573 560 
Medelantal anställda (exkl avvecklad verksamhet) 2 220 2 683 799 939 920 864

1 Samtliga historiska tal per aktie är justerade för emissioner med korrektionsfaktor enligt IAS 33.
2 Substansvärdet motsvarar eget kapital per aktie.
3 Helåret 2005 är inkl avvecklad verksamhet.
4 Vid negativt resultat används genomsnittliga antalet aktier före utspädning även vid beräkning efter utspädning.
5 Börsvärde med hänsyn tagen till totalt antal aktier, efter full teckning av utestående teckningsoptioner multiplicerat med aktuell börskurs per balansdagen vid respektive redovisningsperiod.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bure Equity AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats för offentliggörande den 22 oktober 2009.

3
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Bure Equity AB (publ), Box 5419, 402 29 Göteborg, Tel 031-708 64 00, Fax 031-708 64 80
Org. nr. 556454-8781, www.bure.se

Kort om Bure
Bure är ett investeringsbolag med den  primära inriktningen att vara en lång siktig ägare till onoterade bolag med 

god och stabil intjäning och inom  branscher där Bure har en  erfarenhet. 
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Skanditeks delårsrapport januari–september 2009

 
SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (PUBL.) ORG. NR. 556235-4141

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

 
SIDAN 1 AV 18

 

Tredje kvartalet 2009

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 151 mkr (2)

- Koncernens resultat uppgick till 241 mkr (-18)

- Resultat per aktie  uppgick till 3,66 kr (-0,28) 

- Resultat  från avvecklade verksamheter uppgick till 91 mkr (-20)

- Kassaflödet under perioden uppgick till -29 mkr (-20)

- Skanditek slutförde samgåendet mellan dotterbolaget MYDATA och  
Micronic Laser Systems AB och blev därigenom största ägare i Micronic  
med 38,0 procent. Resultateffekt av negativ goodwill 179 mkr (0)

Delårsperioden januari – september 2009

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 158 mkr (8)

- Koncernens resultat uppgick till 223 mkr (-18)

- Resultat  från avvecklade verksamheter uppgick till 64 mkr (-27)

- Resultat per aktie uppgick till 3,41 kr (0,14) 

- Kassaflödet under perioden uppgick till 146 mkr (-99)

-  Portföljbolaget Bure slutförde inlösenprogram, Skanditek erhöll 201 mkr

Efter periodens utgång

 -  Den 14 oktober 2009 föreslog styrelserna för Bure Equity AB och Skanditek 
Industriförvaltning AB en fusion mellan bolagen.  Samgåendet bedöms 
vara ett naturligt led i utvecklingen för båda bolagen, där de kombinerade 
resurserna gör att det nya bolaget blir en starkare aktör på den finansiella 
marknaden. 

-  Utbytesrelationerna för fusionen mellan Bure och Skanditek ger att för varje 
aktie i Skanditek kommer aktieägaren att erhålla 0,75 nya aktier i Bure. En 
aktieägare i Skanditek som innehar 4 aktier får sålunda 3 nya aktier i Bure 

-  Extra bolagsstämma i Skanditek, tisdagen den 1 december 2009 klockan 
10:00 i Salénhuset, Aulan, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Skanditek ska offentligöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2009 kl 08:30 CET

Delårsrapport januari – september 2009 VD-kommentar

Tredje kvartalet har varit intensivt och 
händelserikt för Skanditek och fokus har 
givetvis legat på sammangåendet med Bure 
som offentliggjordes efter kvartalets utgång 
den 14:e oktober. Fusionen mellan bolagen 
är ett naturligt steg i vidareutvecklingen av 
de båda bolagen. En drivande faktor bakom 
sammanslagningen har varit viljan att skapa 
ett bolag med kritisk massa och en intres-
sant portfölj av bolag vilket skall utgöra ett 
konkurrenskraftigt investeringsalternativ för 
våra aktieägare. Självklart har det också varit 
viktigt att sänka förvaltningskostnaderna 
totalt sett för bolagen. Skanditeks aktieägare 
får genom affären en större exponering mot 
Bures portfölj av bolag och då i synnerhet 
mot de två största innehaven Carnegie 
Investment Bank och Mercuri International. 
Det nya Bure, vilket är det gemensamma 
bolagets namn, kommer ha en kassa på 
ca 300 msek i investeringsbara medel. 

Det andra halvåret har inletts på ett tillfreds-
ställande sätt där såväl Vitrolife som Thedu-
cation har levererat bra tillväxt och resultat. 
PartnerTech har kraftigt anpassat sin kost-
nadsnivå efter den nya efterfrågesituationen 
och resultatet i tredje kvartalet uppvisar 
stabilitet med ett positivt rörelseresultat. 
Micronic, som nu även redovisar vårt tidigare 
dotterbolag MYDATA automation, hade ett 
svagt tredje kvartal. Notabelt är att bolagets 
kunder redovisat starka siffror för kvarta-
let och att efterfrågan i halvledarindustrin 
är starkt, vilket brukar vara ett tecken på 
kommande efterfrågeökning i våra segment. 
AcadeMedia hade vid tidpunkten för denna 
rapport ännu inte offentliggjort sitt resultat 
för kvartalet men vi kan tillsvidare glädja oss 
åt en stark börskursutveckling.

Vi ser nu fram emot att slutföra fusions-
processen och bilda ett spännade starkt 
nytt Bure!

Patrik Tigerschiöld,  
verkställande direktör



87

B
ilag

o
r

 
SIDAN 2 AV 18

 
SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (PUBL.) ORG. NR. 556235-4141

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

Koncernens investeringar och resultat

Investeringar & avyttringar

Den 2 juli 2009 slutfördes affären mellan Micronic och Skanditek avseende 
försäljning av MYDATA. Transaktionen genomfördes som en apport emission, 
vilket medfört att Skanditeks ägande i Micronic fr om den 2 juli 2009 uppgår till 
38 procent. Fr o m tredje kvartalet ingår därmed MYDATA ej längre som dotter-
bolag i Skanditek medan Micronic redovisas som intressebolag från samma 
tidpunkt.

Köpeskillingen för MYDATA – tillika anskaffningsvärdet för Micronic aktierna uppgår till 
297 mkr och har beräknats utifrån marknadsvärdet vid transaktionstillfället. 

Under tredje kvartalet har transaktionen medfört en positiv effekt på rörelseresulta-
tet om 179 mkr. Effekten består av upplösning av negativ goodwill i samband med 
förvärvet av Micronic.

Koncernens postiva effekt på försäljning av MYDATA är summerat i resultaträkning 
under resultat från avvecklad verksamhet, totalt 62 mkr varav -27 mkr härrör från 
resultatet för MYDATA januari – juni 2009.

Under juni månad förvärvade CMA Microdialysis samtliga aktier i sitt intressebolag 
Dipylon Medical AB genom en riktad apportemission vilket ledde till att Skanditeks 
ägarandel i CMA minskade fråm 49,9 procent till 43,8 procent.

För jämföresleperioden var var investeringar i portföljbolag 65 mkr, Inga avyttringar 
skedde under perioden.

Övrigt

Skanditek erhöll utdelning från intressebolaget Vitrolife om 2 mkr (0).

Skanditek har deltagit i Bures frivilliga aktieinlösenprogram, och därmed erhållit 
201 mkr i likvida medel. Detta har medfört en positiv påverkan på rörelseresul-
tatet med 29 mkr.  Skanditeks ägarandel är oförändrad med 19,9 procent. 
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SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (PUBL.) ORG. NR. 556235-4141

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

Nettoomsättning och resultat

Skanditekkoncernens rörelseresultat i 
sammandrag

Belopp i mkr
jan – sep 

2009
jan – sep 

20081
Helår  
20081

Förvalt. kostnader -15,6 -13,4 -20,7

Resultat från  
koncernbolag2 6,3 0,8 -4,0

Resultat från  
intressebolag 144,2 5,6 27,2

Resultat från övriga 
portföljbolag 28,7 16,6 156,7

Förändring verkligt värde, 
valutaterminer – – –

Förändring verkligt värde, 
kortfristiga placeringar -5,3 -0,2 -0,1

FoU-kostnader på  
koncernnivå enligt  
IFRS-redovisning – -1,6 –

Summa rörelseresultat 158,3 7,8 159,1
1  I 2008 års siffror har MYDATA:s siffror exkluderats
2  Enligt respektive bolags redovisningsprinciper

Finansiell ställning / nyckeltal

Belopp i mkr
30 sep 

2009
30 sep 

2008
31 dec 
2008

Likvida medel 183,7 50,4 36,8

Kortfristiga placeringar 21,7 23,5 20,0

Likvida medel tilllgängliga 
för investeringar 199,9 32,2 31,7

Räntebärande skulder 26,7 14,1 25,9

Eget kapital per aktie, kr 24,98 20,95 19,64

Soliditet, % 95 85 87

Tredje kvartalet 2009

Koncernens nettoomsättning uppgick till 46 mkr (48). 

Rörelseresultatet uppgick till 151 mkr (2). Resultat från intressebolag uppgick till 
150 mkr (3). Resultatet består av resultatandelar i intressebolag -29 mkr (3) samt 
upplösning av negativ goodwill hänförligt till Micronic på 179 mkr (0).

Resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 150 mkr (2). Resultat per aktie för 
kvarvarande verksamheter uppgick till 2,27 (-0,03) per aktie 

Resultat från avvecklade verksamheter uppgick till 91 mkr (-20) och är relaterat till 
avyttringen av MYDATA.

Kvartalets resultat i koncernen uppgick till 241 mkr (-18). Resultat per aktie uppgick 
till 3,66 (-0,28) per aktie. 

Delårsperioden januari – september 2009

Koncernens nettoomsättning uppgick till 130 mkr (77). 

Rörelseresultatet uppgick till 158 mkr (8). Resultat från intressebolag uppgick till 
144 mkr (6). Resultatet består av resultatandelar i intressebolag -33 mkr (1), utspäd-
ningseffekt -2 mkr (-2) samt upplösning av negativ goodwill hänförligt till Micronic 
på 179 mkr (7). 

Rörelseresultatet har även påverkats positivt av resultat vid inlösen av Bure-aktier 
om 29 mkr. 

Resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 159 mkr (9). Resultat per aktie för 
kvarvarande verksamheter uppgick till 2,43 (0,14) per aktie 

Resultat från avvecklade verksamheter uppgick till 64 mkr (-27) och är relaterat till 
avyttringen av MYDATA och bolagets resultat för 2009 på -27 mkr (-27).

Periodens resultat i koncernen uppgick till 223 mkr (-18). Resultat per aktie uppgick 
till 3,41 (-0,27) per aktie. 

Finansiell ställning
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 184 mkr (50). I februari 
erhölls inlösenlikvid från Bure om 201 mkr.

Utöver de likvida medel fanns kortfristiga placeringar med ett marknadsvärde om 
22 mkr (24).

Nettokassa tillgänglig för investeringsverksamheten (exklusive portföljbolag som 
ingår i koncernen) uppgick till totalt 200 mkr (32). 

Räntebärande skulder i koncernen uppgick till 27 mkr (14).

Eget kapital motsvarade 24,98 kronor per aktie (20,95). Soliditeten uppgick i 
 koncernen till 95 procent (85). 

 I moderbolaget ligger sedan tidigare en borgen om 21 mkr till koncernbolag.
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SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (PUBL.) ORG. NR. 556235-4141

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

Koncernens data per aktie och nyckeltal

Data per aktie

(kr)
2009 

juli – sep
2009 

apr – jun
2009 

jan – mar
2008  

okt – dec
2008  

jul – sep
2008 
Helår

2007 
Helår

Eget kapital 24,98 20,71 19,25 19,64 20,95 19,64 21,62

Resultat i kvarvarande verksamhet 2,41 -0,27 0,01 1,89 -0,28 1,63 2,64

Börskurs vid periodens utgång 19,90 15,90 13,00 12,30 19,20 12,30 25,20

Värde noterade innehav 17,40 11,65 8,76 11,70 14,34 11,70 14,28

Indikerat värde onoterade innehav -0,56 1,08 0,73 0,12 4,37 0,12 9,39

Investerat kapital vid periodens utgång 20,72 20,72 20,72 22,87 22,86 22,87 21,94

Totalavkastning, % 25,2 22,3 5,7 -35,9 -8,1 -50,0 -39,7

Nyckeltal kvartalsvis

(mkr)
2009 

juli – sep
2009 

apr – jun
2009 

jan – mar
2008  

okt – dec
2008  

jul – sep
2008 
Helår

2007 
Helår

Börsvärde vid utgången av perioden 1 300 1 039 850 804 1 255 804 1 647

Nettokassa1 200 205 228 32 32 32 104

Värde noterade innehav 1 134 761 573 765 937 765 931

Indikerat värde onoterade innehav -34 73 49 8 286 8 615

Investerat kapital vid periodens utgång 1 354 1 354 1 354 1 495 1 494 1 495 1 437

Förvaltningskostnader 2 23 22 21 21 20 21 20

Förvaltningskostnad / börsvärde, %2 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,4 0,8

Soliditet, % 95 87 86 87 85 87 92

1  Nettokassa tillgänglig för investeringsverksamheten
2  Förvaltningskostnader och börsvärde avser senaste tolv månadersperioden

Skanditek-aktien
Totalavkastningen (summan av kursutveckling och återinvesterad utdelning) upp-
gick under kvartalet till 25,2 procent (-8,1) och under januari-september 61,8 pro-
cent(-21,8). OMX Stockholm Mid Cap Index (OMXSMCGI) ökade med 1,2 procent 
(-14,0) under kvartalet och 32,7 procent (-23,8) under perioden.

Skanditeks börskurs uppgick vid periodens slut till 19,90 kr (19,20). Marknadsvärdet 
av de noterade portföljbolagen och Skanditeks kassa tillgänglig för investeringsverk-
samheten uppgick till 20,46 kr (14,83). Indikerat värde på de onoterade innehaven 
uppgick till -0,56 kr (4,37) beräknat som Skanditeks börskurs minus marknadsvärdet 
på de noterade innehaven och nettokassan.

I diagram till höger visas fördelningen av Skanditeks börsvärde fördelat per innehav 
vid periodens utgång. 

Fördelning per innehav av Skanditeks 
börsvärde per 30 september 2009

Bure 30%

AcadeMedia 12% Micronic 24%

1 300 mkr

Indikerat värde på 
onoterade innehav -3%

PartnerTech 11%

Vitrolife 11%

Likvida medel inkl. 
kortfr plac. 15%
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SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (PUBL.) ORG. NR. 556235-4141

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

Skanditeks portföljbolag 

Utvecklingen i portföljbolagen

Skanditeks andel av portföljbolagens nettoomsättning, beräknad som ägarandelen 
vid periodens utgång multiplicerad med bolagens nettoomsättning (exkl. Acade-
Media) uppgick under perioden till 1 312 mkr (1 158). Jämförelsetalet är beräknat 
proforma med samma  ägarandelar som vid periodens utgång. På motsvarande sätt 
uppgår Skanditeks andel av portföljbolagens rörelseresultat till -6 mkr (15).

AcadeMedia hade vid Skanditeks rapport tillfälle ännu inte offentliggjort resultatet 
för januari – september. Därmed är Academedias siffror ej inkluderade i tabellen 
ovan. Skanditeks andel av Academedias omsättning var 13 procent av den totala 
portföljen för perioden januari – juni.

PORTFÖLJBOLAG, jan – september SKANDITEKS ANDEL1

Portföljbolag

(Belopp i mkr)
Nettoomsättning Rörelseresultat Ägar-

Netto- 
omsättning

Rörelse- 
resultat

Bokfört värde 
koncern

Marknads- 
värde

2009 2008 2009 2008 andel 2 2009 2009 30 sep 2009 30 sep 2009

Noterade portföljbolag

AcadeMedia 3 – – – – 13,9% – – 160 160

Bure Equity 4 940 783 -59 35 19,9 % 187 -12 385 385

Micronic 590 235 6 -162 38,0% 224 2 451 314

PartnerTech 1 592 1 878 -5 9 43,0 % 684 -2 227 140

Vitrolife 207 166 24 22 26,2 % 54 6 74 135

Summa noterade portföljbolag 3 329 3 062 -34 -96  1 150 -6 1 297 1 134

Onoterade portföljbolag

Aptilo Networks 34 29 -1 -4 9,9 % 3 0 5 –

CMA Microdialysis 5 40 41 -11 -4 43,8 % 18 -5 41 –

H. Lundén Holding 15 35 8 25 20,0 % 3 2 48 –

The Chimney Pot 85 86 1 -7 48,6 % 41 0 12 –

Theducation 130 110 4 -1 74,3 % 97 3 – –

Summa onoterade portföljbolag 304 301 1 9 162 0 – –

Nettokassa Skanditek 6 200

Indikerat värde onoterade portföljbolag 7 -34

Summa portföljbolag totalt 3 633  3 363 -33 -87 1 312 -6 – 1 300

1 Skanditeks andel av portföljbolagens omsättning och resultat multiplicerat med ägarandelen per 30 september 2009
2 Ägarandelen per 30 september 2009. Ägarandelen i Vitrolife har påverkats av återköpta aktier i bolaget
3 AcadeMedia har inte offentliggjort sin delårsrapport för januari – september och därför kan inga siffror inkluderas.
4 Bures andel av omsättning och rörelseresultat för kvarvarande verksamheter per 30 september 2009
5 Ägarandelen per 30 september 2009. Ägarandelen i CMA har påverkats av utspädningseffekt 
6 Nettokassa avser likvida medel inklusive kortfristiga placeringar i investeringsverksamheten 
7 Indikerat värde onoterade portföljbolag = Skanditeks börsvärde minus marknadsvärde på noterade innehav och nettokassa
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Skanditeks portföljbolag : noterade innehav

En konsekvens av fusionen mellan Skanditek och Bure är att Skanditeks rapport-
datum tidigarelades till den 28 oktober. AcadeMedia offentliggör sin delårsrapport 
den 5 november. Därmed finns ej tillgång till AcadeMedias siffror för perioden 
januari – september. Eftersom ägandet i AcadeMedia uppgår till 13,9 procent så 
bokförs AcadeMedias marknadsvärde per sista september upp i koncernens till-
gångar samt eget kapital och detta reflekteras i koncernens siffror för perioden.

 

Bures rörelseresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick för kvartalet till 
-25 mkr (77). Rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet uppgick för kvartalet till 
-25 mkr (-22). 

Av rörelseresultatet utgör resultat från befintliga dotterbolag -37 mkr (-22) och 
resultatandelar från intressebolag 17 mkr (1). Av resultatandelar från intressebolag 
är 1 mkr hänförliga till Carnegie, 16 mkr till Max Matthiessen och 0 mkr till Celemi. 
Bures resultat efter finansiella poster uppgick till -28 mkr (-1).

Bures rörelseresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick för niomånaders-
perioden till 105 mkr (340). 

Rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet uppgick för niomånadersperioden till 
83 mkr (81). Resultatandelar från intressebolag uppgår till 223 mkr. Av resultatande-
lar från intressebolag är 208 mkr hänförliga till Carnegie, 17 mkr till Max Matthiessen 
och -2 mkr till Celemi. Bures resultat efter finansiella poster uppgick till 91 mkr (128).

Bure respektive Skanditeks styrelser presenterade den 14 oktober 2009 ett förslag till 
bolagens aktieägare om att gå samman i ett gemensamt bolag. Detta är ett logiskt 
steg i Bures utveckling och de kombinerade resurserna gör att det nya bolaget blir en 

starkare aktör på den finansiella marknaden.

Affärsidé: AcadeMedia ska vara det ledande utbild-
ningsföretaget på den avreglerade utbildningsmarkna-
den. AcadeMedia ska genom tydliga varumärken driva 
den pedagogiska utvecklingen och skapa ett företag 
med marknadens högsta kvalitet. AcadeMedia ska ta 
aktiv del i förändringen och utvecklingen av utbildnings-
branschen.
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
Verkställande direktör: Marcus Strömberg
Skanditeks ägarandel: 13,9 %

Affärsidé: Bure är ett investeringsbolag med den primära 
inriktningen att vara en långsiktig ägare till onoterade 
bolag/tillgångar med god och stabil intjäning. Som en 
tydlig huvudägare och med utgångspunkt i operationell 
effektivitet, tillväxtfrämjande åtgärder och bolagens 
kapitalstruktur skapas värde till Bures aktieägare.
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
Verkställande direktör: Carl Backman
Skanditeks ägarandel: 19,9 %

Bures största innehav

 Netto-
Ägar- omsättn.

Bolag Verksamhet
andel, 

(%)
jan – sep 

09 (mkr)

Mercuri  
International

Globalt konsult- och  
utbildningsföretag 
inom försäljning och 
ledarskap

100 468

Energo-  
Retea 

Konsultföretag inom  
el-, teleteknik m m

93 204

Celemi Konsult med inrikt-
ning på förändrings-
processer

30 23

SRC –  
Scandinavian 
Retail Center

Konsultföretag och  
reklambyrå med retail  
som specialisering

100 23

Carnegie Investment Bank 35 1 124

Max  
Mathiessen 

Rådgivare inom  
pensionsförsäkring 35 416
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Skanditeks portföljbolag : noterade innehav, fortsättning

Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och 
marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker 
samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronikproduktion.

Laserritarna används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bild-
skärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för 
avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustningen, inklusive mjukvaruprogram, 
används för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort och för ytmontering av 
elektroniska komponenter på mönsterkort.

Under kvartalet har Peter Uddfors utnämnts till ny VD i Micronic med tillträdesdatum 
under kommande kvartal.

Finansiell data

Orderingången för Micronic de första nio månaderna 2009 uppgick till 439 mkr (228) 
och omfattar erhållna order av system, service- samt eftermarknadsförsäljning. Micro-
nics orderingång för det tredje kvartalet uppgick till 180 mkr (132), varav 67 mkr är 
relaterat till mönsterritare och 113 mkr till ytmonteringsutrustning.

Orderstocken var vid kvartalets utgång 78 mkr (377) och omfattar mönsterritare till ett 
värde av 16 mkr och ytmonteringsutrustning inklusive eftermarknadsorder till ett värde 
av 62 mkr.

Micronics nettoomsättning uppgick under årets första nio månader till 599 mkr (235) 
och omfattar leverans av tre stycken mönsterritare, ytmonteringsutrustning samt ser-
vice- och eftermarknadsförsäljning. Av tredje kvartalets försäljning, som totalt uppgick 
till 156 mkr (132) är 60 mkr relaterat till mönsterritare och 113 mkr till ytmonterings-
utrustning.

Micronics rörelseresultat uppgick för årets första nio månader till 6 mkr (-162) samt 
under tredje kvartalet till -81 mkr (-35). Rörelseresultatet påverkas av aktivering av 
utveckling samt av avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling. Rörelseresultatet, 
justerat för dessa poster, uppgick för årets första nio månader till 50 mkr (-205). Under 
årets första nio månader har aktivering av utveckling skett med cirka 1 mkr. Under 
motsvarande period föregående år aktiverades 60 mkr. Avskrivningar av tidigare aktive-
rad utveckling har under årets första nio månader gjorts med 45 mkr (18).

MIcronics rörelseresultat belastas under tredje kvartalet med avskrivningar på övervär-
den på 21 mkr,vilka identifierats i samband med förvärvet av MYDATA.

Affärsidé: Micronic Laser Systems AB är ett högtekno-
logiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
en serie extremt noggranna laserritare för framställning 
av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning 
för flexibel elektronikproduktion.
Styrelseordförande: Rune Glavare
Verkställande direktör: Sven Löfquist
Skanditeks ägarandel: 38 % av kapitalet

Belopp i mkr
2009 

jan – sep
2008 

jan – sep
2008 

jan – dec

Nettoomsättning 599 235 568

Rörelseresultat 6 -162 -38

Resultat efter  
finansnetto 4 -161 -35

Balansomslutning 1 543 1 343 1 376

Eget kapital 1 188 793 888

Kassaflöde från  
den löpande 
 verksamheten 124 -92 -74

Soliditet, % 77 59 40
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Skanditeks portföljbolag : noterade innehav, fortsättning

PartnerTechs nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 478 mkr (571) 
vilket är en minskning med 93 mkr. Försäljning omräknat för valutaeffekter har 
påverkat innebär att omsättningen marginellt ökat med 5 mkr jämfört med före-
gående år. Rörelseresultatet uppgick till 1 mkr (10) för tredje kvartalet. Utfallet 
innebär att PartnerTechs rörelsekostnader reducerats med 83 mkr samtidigt  
som försäljningsvolymen minskat med 93 mkr jämfört med motsvarande period 
förra året.

 Resultatet efter skatt uppgick under det tredje kvartalet till -4 mkr (5). Detta ger ett 
resultat efter skatt per aktie på -0,28 kr (0,37). 

Kassaflödet efter investeringar för det tredje kvartalet uppgick till -4 mkr (35).  
Kassaflödet är framför allt en effekt av en lägre vinstgenerering.

Nettoomsättningen under de första nio månaderna 2009 uppgick till 1 592 mkr (1 878). 
Det motsvarar en nedgång med 15 procent jämfört med motsvarande period förra året.

PartnerTechs rörelseresultat för årets första nio månader uppgick till -5 mkr (9). Resul-
tatförsämringen beror på den avmattning som skett i konjunkturen. Resultatet efter 
skatt uppgick till -17 mkr (-1,4).Kassaflödet efter investeringar uppgick till -5 mkr (33). 

Omsättningen ökade med 28 procent under tredje kvartalet och uppgick till 65 mkr 
(51). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7 mkr (5), en ökning med 41 procent mot-
svarande en rörelsemarginal om 11 procent (10). 

Försäljningen för de nio första månaderna uppgick totalt till 207 mkr (166), en ökning 
om 25 procent. Rensat för första kvartalets engångskostnader hänförliga till budet 
på MediCult a/s samt flyttkostnader var rörelsemarginalen 13 procent (13) för de nio 
första månaderna. Dessa engångskostnader uppgår till ca 4 mkr

Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes väsentligt under tredje kvartalet 
och uppgick till 15 mkr (6) vilket resulterat i en soliditet som per sista september 
uppgick till 88 procent (84).

Under kvartalet godkändes Swemed Sense™ nålen för försäljning i Australien samti-
digt som bolaget tecknade ett nytt samarbetsavtal med Cellartis AB.

Affärsidé: PartnerTech utvecklar och tillverkar avance-
rade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment 
och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen 
som kontraktstillverkare stärker PartnerTech kundernas 
lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera 
tjänster i hela värdekedjan, avseende såväl komponen-
ter som integrerade system och kompletta produkter.
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
Verkställande direktör: Rune Glavare
Skanditeks ägarandel: 43,0 %

Nyckeltal

Belopp i mkr
2009 

jan – sep 
2008 

jan – sep 
 2008  

jan – dec

Nettoomsättning 1 592 1 878 2 529

Rörelseresultat -5 9 28

Resultat efter 
finansnetto -19 -1 9

Balansomslutning 1 262 1 436 1 390

Eget kapital 528 569 551

Kassaflöde efter 
investeringar -5 33 56

Soliditet, % 42 40 40

Affärsidé: Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera 
och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra 
produkter och system för odling, handhavande och 
förvaring av celler med intentionen att använda dessa i 
terapeutiskt syfte. Genom nära samarbete med ledande 
forskare på området skall bolaget ligga i frontlinjen både 
gällande forskning och produktutveckling avseende 
funktion och säkerhet. Marknadsföringen sker globalt i 
egen regi och i samarbete med distributörer.
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
Verkställande direktör: Magnus Nilsson
Skanditeks ägarandel: 26,2 % med beaktande av  
återköpta aktier

Nyckeltal

Belopp i mkr
2009 

jan – sep 
2008 

jan – sep 
 2008 

jan – dec

Nettoomsättning 207 166 225

Rörelseresultat 24 22 27

Resultat efter 
finansnetto 23 22 27

Balansomslutning 340 323 343

Eget kapital 298 272 292

Soliditet, % 88 84 85

Kassaflöde  
från den löpande 
verk samheten 24 27 43

Anställda, medeltal 156 135 134
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Skanditeks portföljbolag : onoterade innehav

Theducations nettoomsättning under tredje kvartalet ökade till 46 mkr (36) vilket 
medför en nettoomsättning under januari-september på 130 mkr (110). Ökningen 
uppgick därmed till 28 procent för det tredje kvartalet och till 18 procent för januari-
september. Rörelseresultatet förbättrades under tredje kvartalet till 7 mkr (4) och för 
januari – september till 4 mkr (-1). 

Tredje kvartalet är säsongsmässigt ett starkt kvartal för den operativa verksamheten. 
Samtidigt infaller skolstarten för det nya läsåret under kvartalet vilket i år ökat omsätt-
ningen.  Utfallet för den slutliga antagningen av antal elever i affärsområdet Friskola 
innebar en elevtillväxt om totalt 10 procent jämfört med läsåret innan. Även affärsom-
rådet Vuxenutbildning visade starka siffror under kvartalet. En bidragande faktor var 
statens ytterliggare satsningar inom området, som innebär utbildningspengar till kom-
munerna för att stävja en stigande arbetslöshet. Tack vare detta har ett antal lyckade 
uppstarter av nya utbildningar genomförts med positivt resultatbidrag. 

w w w . m i c r o d i a l y s i s . c o m

Nettoomsättningen under kvartalet var i stort sett oförändrad jämfört med föregå-
ende år och uppgick till 12 mkr (13) och under januari – september till 40 mkr (41). 
Rörelseresultatet under tredje kvartalet blev -5 mkr (-1) och för januari – september 
-12 mkr (-4).

 Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet var -6 mkr (-6), 
samt -17 mkr (-11) under januari-september. Det försämrade rörelseresultatet och kas-
saflödet under kvartalet är en effekt dels av den svagare försäljningen, dels av valuta-
förändringar sam effekten av köpet av intressebolaget Dipylon Medical AB som skedde 
i juli månad. Därutöver fortsätter bolaget sina utvecklingssatsningar. Under perioden 
erhöll CMA CE-märkning av ytterligare en hjärtkateter som är en viktig delkomponent i 
systemet för kontinuerlig monitorering av hjärtmuskeln efter kirurgiska ingrepp.

The Chimney Pots nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 26 mkr (29) 
och för januari – september till 85 mkr (86). Rörelseresultatet under tredje kvartalet 
uppgick till 0 mkr (-1) och för januari-september till 1 mkr (-7). 

Sommarmånaderna juli och augusti är säsongsmässigt en lugnare period för The 
Chimney Pot . Verksamheten i Sverige fortsätter dock att visa sig vara relativt tålig 
mot den fortsatt svaga reklamkonjunkturen. Aktivitetsnivån i marknaden har under 
kvartalet varit acceptabel. Koncernens resultat för perioden är marginellt bättre än 
föregående år men resultatet belastas fortfarande av den nu nedstängda verksamhe-
ten i Moskva. Hittills i år har Moskva belastat koncernen negativt med ca 5 mkr varav 
1 mkr under tredje kvartalet. 

Affärsidé: Att vara en långsiktig, målinriktad och 
trovärdig aktör inom utbildning och skola med stöd av 
modern teknik och forskning kring lärandets villkor.
Styrelseordförande: Henrik Blomquist
Verkställande direktör: Anne Lindblad Danielsson
Skanditeks ägarandel: 74,3 %

Nyckeltal

Belopp i mkr
2009 

jan – sep 
2008 

jan – sep 
 2008 

jan – dec

Nettoomsättning 130 110 152

Rörelseresultat 4 -1 -5

Resultat före skatt 2 -1 -7

Anställda, medeltal 199 188 186

Affärsidé: Att utveckla och marknadsföra mikrodialys-
produkter och lösningar som bidrar till en högre livs-
kvalitet. 
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
Verkställande direktör: Philip Siberg
Skanditeks ägarandel: 43,8 %

Nyckeltal

Belopp i mkr
2009 

jan – sep 
2008 

jan – sep 
 2008 

jan – dec

Nettoomsättning 40 41 57

Rörelseresultat -11 -4 -7

Resultat före skatt -14 -5 -8

Anställda, medeltal 59 56 56

Affärsidé: Digital bearbetning av rörlig bild och ljud. 
Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
Verkställande direktör: Henric Larsson
Skanditeks ägarandel: 48,6 %

Nyckeltal

Belopp i mkr
2009 

jan – sep 
2008 

jan – sep 
 2008 

jan – dec

Nettoomsättning 85 86 128

Rörelseresultat 1 -7 -3

Resultat före skatt -8 -9 -8

Anställda, medeltal 107 113 112
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Moderbolaget och övrig information

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för januari-september uppgick till 0 mkr (0). 
Resultatet före skatt uppgick till 60 mkr (7). Resultatet består av förvaltningskost-
nader om -15 mkr (-12), positiv resultateffekt vid inlösen av Bure-aktier om 29 mkr, 
reverseringar av förra årets nedskrivningar på dotter- respektive intressebolag om 
74 mkr (0), reaförlust på försäljningen av aktierna i MYDATA med -27 mkr, utdelning 
från portföljbolag 2 mkr (17) förändring av verkligt värde på finansiella instrument 
-5 mkr (0) samt finansiella intäkter och kostnader om 2 mkr (2). 

Moderbolaget gjorde inga investeringar i portföljbolag under januari-september 
(33 mkr). Inga försäljningar av portföljbolag har skett under perioden (0 mkr). 
Skanditek har deltagit i Bures frivilliga aktieinlösenprogram. Inlösenförfarandet har 
tillfört moderbolaget 201 mkr.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 173 mkr (årets början 9). Därut-
över fanns kortfristiga placeringar med ett marknadsvärde uppgående till 22 mkr 
(årets början 20). Det fanns inga räntebärande skulder (0 mkr). Soliditeten uppgick 
till 99 procent (99). I moderbolaget ligger sedan tidigare en borgen om 21 mkr till 
koncernbolag.

Medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen för januari-september uppgick till 205 (361). 
Antal anställda vid periodens utgång uppgick till 203 (371). Moderbolaget har  
sex anställda (5) vilket motsvarar förvaltningsorganisationen.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den finansiella oron som fortsatt råder på marknaden medför en osäkerhet kring 
den framtida utvecklingen. Mot bakgrund av de snabba förändringarna på de finan-
siella marknaderna läggs särskild vikt vid att följa effekterna på Skanditeks inves-
teringar och deras värdering. Den återhållsamma skuldsättningen och höga solidi-
teten i koncernen innebär dock att risken för Skanditek begränsas. Inga väsentliga 
förändringar av moderbolagets och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har 
skett under perioden. För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer, 
se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2008.

Transaktioner med närstående
Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstå-
ende, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen 2008.

Återköp av egna aktier
Vid årsstämman den 7 april 2008 erhöll styrelsen mandat att återköpa egna aktier, 
dock högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 pro-
cent av samtliga aktier i bolaget. Ingen del av bemyndigandet har utnyttjats.

Vid årsstämman den 2 april 2009 erhöll styrelsen ett nytt mandat att återköpa egna 
aktier, dock högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 
10 procent av samtliga aktier i bolaget. Ingen del av bemyndigandet har utnyttjats 
vid avgivandet av denna delårsrapport.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för tredje kvartalet 2009 har, 
i likhet med årsbokslutet för 2008, upprättats i enlig-
het med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska 
årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning 
har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet 
för finansiell rapporterings RFR2.2, redovisning för 
juridiska personer. 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med 
IAS 34. 

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinci-
per såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2008 
med följande undantag på grund av nya eller omar-
betade standarder, tolkningar och förbättringar som 
antagits av EU och som ska tillämpas från och med 
1 januari 2009. Endast de förändringar som har haft en 
effekt på koncernen omfattas av redogörelsen.

IFRS 8 – Rörelsesegment
Denna standard kräver upplysningar om koncernens 
rörelsesegment och ersätter kravet på att bestämma 
primära och sekundära segment i koncernen. Imple-
menteringen av denna standard har inte haft någon 
effekt på koncernens finansiella ställning. Implemen-
teringen av IFRS 8 har inte givit upphov till några 
ytterligare segment än de som rapporterades som 
primära enligt IAS 14. Informationen om segment 
visas i Not 1. 

Omarbetad IAS 1 – Utformning av 
finansiella rapporter
Standarden delar upp förändringar i eget kapital till 
följd av transaktioner med ägare och andra föränd-
ringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital 
kommer endast att innehålla detaljer avseende 
ägartransaktioner. Därutöver introducerar standarden 
begreppet ”Rapport över totalresultat” (statement 
of comprehensive income) som visar alla poster 
avseende intäkter och kostnader som tidigare redo-
visats i eget kapitalräkningen, antingen i en enskild 
uppställning, eller i två sammanhängande uppställ-
ningar. Skanditek har valt att presentera rapport över 
total resultat såsom en förlängd resultaträkning.
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Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen är planerade till 
följande dagar:

Bokslutskommunike 24 februari 2010 

Övriga händelser

Extra bolagsstämma 2009 1 dec 2009

Mer information

För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör 
Telefon + 46 8 614 00 20

Andreas Berglin, ekonomichef 
Telefon + 46 8 614 00 20

Övrig information, fortsättning

Incitamentsprogram
Vid årsstämman den 2 april 2009 godkändes förslag om utgivande av ett nytt 
 incitamentsprogram till nyckelpersoner i moderbolaget avseende utgivande av högst 
250 000 teckningsoptioner berättigande till nyteckning av högst 250 000 aktier. Teck-
ningsoptionerna har den 29 april tecknats av dotterbolaget Skanditek AB och därefter 
vidareöverlåtits till nyckelpersoner i Skanditek. Optionspriset vid vidareöverlåtelse till 
nyckelpersonerna i Skanditek har beräknats på marknadsmässiga grunder enligt Black 
and Scholes modell och uppgick till 0,67 kr per option. 

Händelser efter rapportperiodens utgång
 Den 14 oktober 2009 föreslog styrelserna för Bure Equity AB och Skanditek Industri-
förvaltning AB en fusion mellan bolagen. Det nya bolaget får en intressant investe-
ringsportfölj med en balanserad mix av såväl noterade som onoterade, mindre och 
medelstora bolag. Bure och Skanditek har en gemensam syn på att skapa aktieägar-
värde genom att bidra till utvecklingen av sina portföljbolag genom ett tydligt huvud-
ägarskap med en aktiv ägaragenda och styrelserepresentation. Samgåendet bedöms 
vara ett naturligt led i utvecklingen för båda bolagen, där de kombinerade resurserna 
gör att det nya bolaget blir en starkare aktör på den finansiella marknaden. Med ett 
sammanlagt börsvärde om cirka 2,5 miljarder kronor och en tydlig logik bakom sam-
gåendet, bedöms den nya koncernen utgöra ett attraktivt investeringsalternativ. 

Utbytesrelationerna för fusionen mellan Bure och Skanditek ger att för varje aktie 
i Skanditek kommer aktieägaren att erhålla 0,75 nya aktier i Bure. En aktieägare i 
 Skanditek som innehar 4 aktier får sålunda 3 nya aktier i Bure. Skanditek äger för 
närvarande 10,0 miljoner aktier i Bure motsvarande 19,9 procent av Bures aktiekapital 
och röster. Dessa aktier avses makuleras snarast efter att fusionen har genomförts.

Ytterligare information om fusionen finns publicerat på bolagets hemsida under 
investor relations.

 Extra bolagsstämma i Skanditek, för godkännande av fusionsplan, tisdagen den 
1 december 2009 klockan 10:00 i Salénhuset, Aulan, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

Upplysningar
Rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns 
tillgängliga på bolagets hemsida www.skanditek.se 

I och med den planerade fusionen mellan Bure och Skanditek och de förändringar 
som det innebär för koncernen har delårsrapporten för januari – september inte 
granskats av revisorer.

Stockholm den 28 oktober 2009

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

Patrik Tigerschiöld

Verkställande direktör
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Belopp i tkr
2009 

juli – sep
2008 

juli – sep
2009 

jan – sep
2008 

jan – sep
2008  
helår

Nettoomsättning 45 565 48 435 129 846 76 632 118 443

Kostnad för sålda varor -31 885 -31 918 -103 663 -43 705 -79 763

Bruttoresultat 13 680 16 517 26 183 32 927 38 680

Resultat från intressebolag 150 281 2 782 144 294 5 610 27 212

Resultat från övriga portföljbolag – 28 699 16 564 156 709

Försäljningskostnader -1 632 -4 820 -3 933 -15 359 -18 506

Administrationskostnader -9 020 -11 011 -30 888 -24 398 -36 756

Forsknings- och utvecklingskostnader -233 -2 692 -692 -7 877 -8 653

Förändring verkligt värde på finansiella instrument -2 440 338 -5 372 -219 -72

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader – 1 282 15 560 560

Rörelseresultat 150 636 2 396 158 306 7 808 159 174

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 51 274 2 329 2 373 3 610

Finansiella kostnader -627 -737 -1 700 -869 -1 314

Resultat före skatt 150 060 1 933 158 935 9 312 161 470

Skatt 2 226

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 150 060 1 933 158 935 9 312 163 696

Resultat från avvecklad verksamhet 91 150 -20 359 63 909 -27 211 -60 441

Periodens resultat

241 210 -18 426 222 844 -17 899 103 255

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser -11 929 6 178 -5 956 3 467 2 237

Säkringsredovisning 910 – 876 – -3 311

Verkligt värde värdering av tillgångar till försäljning 51 892 -17 324 151 940  -10 799 -215 369

Summa övrigt totalresultat 40 873 -11 146 146 860 - 7 332 -216 443

Totalresultat 282 083 -29 572 369 704 -25 231 -113 188

Periodens resultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 239 383 -18 172 223 026 -16 609 106 605

Minoriteten 1 827 -254 -182 -1 290 -3 350

Periodens resultat 241 210 -18 426 222 844 -17 899 103 255

Resultat per aktie i kvarvarande verksamheter före och efter  
utspädning (exkl minoritet), kr 1 2,27 0,03 2,43 0,14 2,55

Resultat per aktie i avvecklad verksamhet 1,39 -0,31 0,98 -042 -0,92

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning 3,66 -0,28 3,41 -0,27 1,63

Antal aktier vid periodens utgång, tusental 1 65 351 65 351 65 351 65 351 65 351

Antal aktier i genomsnitt, tusental 1 65 351 65 351 65 351 65 353 65 353

1 Det finns inga emitterade instrument som kan ge upphov till fler aktier
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i tkr
2009  

30 september
2008 

30 september
2008  

31 december

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 33 438 129 191 112 698

Materiella anläggningstillgångar 10 137 15 063 16 583

Andelar i intressebolag 848 280 375 107 417 716

Andelar i övriga portföljbolag 558 665 639 809 578 662

Övriga finansiella tillgångar 4 122 32 841 31 049

Summa anläggningstillgångar 1 454 642 1 192 011 1 156 708

Omsättningstillgångar

Varulager m m – 152 978 121 568

Kundfordringar 22 850 129 529 99 539

Kortfristiga fordringar 33 023 92 201 55 894

Kortfristiga placeringar 21 723 23 527 19 950

Likvida medel 183 659 50 457 36 766

Summa omsättningstillgångar 261 255 448 692 333 717

SUMMA TILLGÅNGAR 1 715 897 1 640 703 1 490 425

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 633 566 1 369 281 1 283 333

Minoritetsintresse 1 630 19 545 12 056

Summa eget kapital 1 635 196 1 388 826 1 295 389

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 4 633 14 106 4 633

Icke räntebärande skulder 1 00 58 414 986

Uppskjuten skatteskuld 159 159 159

Summa långfristiga skulder 4 892 72 679 5 778

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 6 781 9 842 21 232

Leverantörsskulder 14 683 66 024 49 616

Övriga icke räntebärande skulder 54 345 103 332 118 410

Summa kortfristiga skulder 75 809 179 198 189 258

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 715 897 1 640 703 1 490 425

Ställda säkerheter 27 256 37 700 60 797

Eventual förpliktelser 21 000 5 295 6 102
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Rapport över förändring av koncernens eget kapital

juli – september, 2009 juli – september, 2008 (omräknad)

Belopp i tkr

Hänförligt till 
moderbolagets 

aktieägare

Hänförligt  
till  

minoriteten Summa

Hänförligt till 
moderbolagets 

aktieägare

Hänförligt  
till  

minoriteten Summa

Ingående balans enligt balansräkning 1  353 310 10 230 1  363 540 1 398 651 19 747 1 418 398

Transaktioner med minoritet – -10 427 -10 427 – – –

Periodens totalresultat 280 256 1 827 282 083 -29 370 -202 -29 572

Belopp vid periodens utgång 1 633 566 1 630 1  635 196 1 369 281 19 545 1  388 826

januari – september, 2009 januari – september, 2008 (omräknad)

Belopp i tkr

Hänförligt till 
moderbolagets 

aktieägare

Hänförligt  
till  

minoriteten Summa

Hänförligt till 
moderbolagets 

aktieägare

Hänförligt  
till  

minoriteten Summa

Ingående balans enligt balansräkning 1 283 333 12 056 1 295 389 1 412 792 20 926 1 433 718

Återköp av egna aktier – – – -185 – -185

Transaktioner med minoritet – -10 427 -10 427 – – –

Utdelning -19 605 – -19 605 -19 605 – -19 605

Utdelning till minoritet i dotterbolag – – – – -88 -88

Optionspremie 136 – 136 217 – 217

Periodens totalresultat 369 702 1 369 703 -23 938 -1  293 -25 231

Belopp vid periodens utgång 1 633 566 1 630 1 635 196 1 369 281 19 545 1 388 826

januari – december, 2008 (omräknad)

Belopp i tkr

Hänförligt till 
moderbolagets 

aktieägare

Hänförligt  
till  

minoriteten Summa

Ingående balans enligt balansräkning 1 412 792 20 926 1 433 718

Förändrad koncernstruktur – -5 480 -5 480

Återköp av egna aktier -185 – -185

Utdelning -19 605 – -19 605

Utdelning till minoritet i dotterbolag – -88 -88

Optionspremie 217 – 217

Periodens totalresultat -109 886 -3 302 -113 188

Belopp vid periodens utgång 1 283 333 12 056 1 295 389
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

 
Belopp i tkr

2009 
juli – sep 

2008 
juli – sep 

2009 
jan – sep

2008 
jan – sep

2008  
jan – dec

Resultat efter finansiella poster 150 060 -16 822 158 935 -21 018 95 055

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet -84 128 23 772 -166 289 27 002 -105 676

Betald skatt -668 -69 – -279 -1 609

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i  
rörelsekapital 65 264 6 881 -7 354 5 705 -12 230

Förändring av rörelsekapital -40 100 -37 938 -9 326 -72 918 -58 679

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 164 -31 057 -16 680 -67 213 -70 909

Kassaflöde från investeringsverksamheten1 -19 192 -17 528 181 591 -53 755 -76 377

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -34 650 28 286 -18018 21 215 30 523

Periodens kassaflöde -28 678 -20 299 146 893 -99 753 -116 763

Likvida medel vid periodens början 212 368 69 642 36 766 149 977 149 977

Kursdifferenser i likvida medel -31 1 114 – 233 3 552

Likvida medel vid periodens slut 183 659 50 457 183 659 50 457 36 766

1 Inga investeringar i immateriella tillgångar har gjorts under året i koncernen. Detta som följd av avyttringen av MYDATA. i investeringsverksamheten påverkats negativt med 22 mkr härrörande avyttringen 
av MYDATA. Beloppet mostvarar MYDATAS nettokassa vid avyttring.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr
2009 

juli – sep
2008 

juli – sep
2009 

jan – sep
2008 

jan – sep
2008  

jan – dec

Nettoomsättning – – – 30 30

Bruttoresultat – – – 30 30

Resultat från koncernbolag 7 852 – 3 648 – -58 454

Resultat från intressebolag 6 669 – 45 849 – -69 160

Resultat från övriga portföljbolag – – 28 699 16 564 156 709

Administrationskostnader -4 949 -3 604 -15 266 -11 752 -17 841

Förändring verkligt värde på finansiella instrument -2 440 338 -5 372 -219 -72

Rörelseresultat 7 132 -3 266 57 558 4 623 11 212

Finansnetto 53 405 2 285 2 495 3 579

Resultat före skatt 7 185 -2 861 59 843 7 118 14 791

Skatt – – – – –

Periodens resultat 7 185 -2861 59 843 7 118 14 791
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr
2009 

30 sep
2008  

30 sep
2008 

31 dec

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 305 434 383

Finansiella anläggningstillgångar 1 277 120 1 445 055 1 248 939

Summa anläggningstillgångar 1 277 425 1 445 489 1 249 322

Kortfristiga fordringar 12 805 8 689 10 811

Kortfristiga placeringar 21 723 23 527 19 950

Likvida medel 172 865 4 168 8 917

Summa omsättningstillgångar 207 393 36 384 39 678

SUMMA TILLGÅNGAR 1 484 818 1 481 873 1 289 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 1 462 560 1 464 633 1 270 224

Långfristiga skulder
Icke räntebärande skulder – – –

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder – – –

Icke räntebärande skulder 22 258 17 240 18 776

Summa skulder 22 258 17 240 18 776

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 484 818 1 481 873 1 289 000

Ställda säkerheter 10 832 10 832 10 832

Eventual förpliktelser 21 000 – –

Not 1 Segmentsrapportering
Nettoomsättning 
Belopp i tkr

2009 
jul – sep

2008 
jul – sep

2009 
jan – sep

2008 
jan – sep

2008  
jan – dec

Förvaltningskostnader 1 – – – 30 30

CMA Microdialysis – 12 840 – 41 007 41 007

MYDATA automation – – – – –

Theducation 45 565 35 595 129 846 35 595 77 406

Nettoomsättning i koncernen enligt segmentsrapportering 45 565 48 435 129 846 77 602 118 443

Rörelseresultat 
Belopp i tkr

2009 
jul – sep

2008 
jul – sep

2009 
jan – sep

2008 
jan – sep

2008  
jan – dec

Förvaltningskostnader 1 -4 939 -4 092 -15 592 -13 432 -20 746

CMA Microdialysis – – – -3 023 -3 823

MYDATA automation – – – – –

Theducation 4 796 3 815 6 267 3 815 -130

Resultat i intressebolag 150 281 2 865 144 294 1 160 5 228

Summa rörelseresultat enligt segmentsrapportering 150 138 2 588 134 969 -11 480 -19 471

Värdeförändringar finansiella instrument 2 -2 440 338 -5 372 -219 -72

FoU-kostnader på koncernnivå – -530 – -1 590 –

Övrigt 3 2 938 – 28 709 21 097 178  717

Rörelseresultat i koncernen 150 636 2 396 158 306 7 808 159 174
1 Avser i huvudsak moderbolagets administration
2 Består av värdeförändringar av valutaterminer och kortfristiga placeringar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen
3  Övrigt består främst av resultat från övriga portföljbolag, resultat från intressebolag utöver andelar i intressebolagens resultat samt återföring av goodwillavskrivning i dotterbolag. Under första kvartalet 

2009 ingår resultateffekt från inlösen av Bure-aktier med 28 699 tkr
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Not 2 Resultat från avvecklad verksamhet1

Belopp i tkr
2009 

jan – sep
2008 

jan – sep

Nettoomsättning 222 985 457 457

Kostnad för sålda varor -148 402 -308 299

Bruttoresultat 74 583 149 158

Försäljningskostnader -47 177 -73 410

Administrationskostnader -13 519 -19 365

Forsknings- och utvecklingskostnader -48 166 -82 148

Förändring verkligt värde på finansiella instrument 34 039 -16 020

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader -43 635 12 752

Rörelseresultat -43 875 -29 033

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 1 387 2 609

Finansiella kostnader -3 015 -3 906

Resultat före skatt -45 503 -30 330

Skatt 18 262 3 119

Periodens resultat efter skatt -27 241 -27 211

Exitvinst 91 150 –

Periodens resultat 63 909 -27 211

Kassaflöde från löpande verksamhet - 33 031 -64 542

Kassaflöde från investeringsverksamhet -2 854 6 118

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 37 407 -1 430

Kassaföde från avvecklad verksamhet 1  522 -59 854

1  Avvecklad verksamhet härrör MYDATA Automation
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Skanditeks portföljbolag och ägarandel av kapitalet den 30 september 2009

Skanditek Industriförvaltning AB (publ)  
Nybrogatan 6, SE-114 34 Stockholm, Tel: 08-614 00 20, fax: 08-614 00 38, info@skanditek.se, org.nr 556235-4141

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i huvudsak i svenska noterade och onoterade företag. 
Affärs idén är att skapa en långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Skanditek bidrar 
till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Investeringarna görs oftast i 
ett skede, då Skanditek kan tillföra erfarenhet av affärsutveckling inriktad på hög och lönsam tillväxt.

Elektronik Sektor Ägarandel %

Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, 
tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för 
framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för 
flexibel elektronikproduktion.

2 
64

438%

070605

–1
8

070605

 PartnerTech är en kontraktstillverkare med spetskompetens inom 
mekatronik – kombinationen elektronik och mekanik. 

2 
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443%
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Tjänster Sektor Ägarandel %

AcadeMedia är ett av Sveriges ledande utbildningsbolag för såväl 
privat som offentlig verksamhet och sträcker sig från förskola till 
högskola.

Aptilo utvecklar och säljer lösningar vilka möjliggör fast- och trådlös 
Internetaccess på publika platser, så kallade hot spots.

 Bure är ett investeringsbolag med huvudinriktning att vara en 
långsiktig ägare till onoterade bolag med god intjäning.
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Kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning.
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20%

070605

31
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 Digital bearbetning av ljud och rörlig bild. 

11
6

49%
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1
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Utbildningsanordnare inom gymnasieskola och vuxenutbildning.

12
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070605
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Bio- och medicinteknik Sektor Ägarandel %

w w w . m i c r o d i a l y s i s . c o m

CMA utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska 
produkter, vetenskapliga instrument och förbrukningsartiklar.

Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativa 
närings lösningar för förvaring av celler, vävnader och organ.
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Bure Equity AB (publ)
Box 5419
402 29 Göteborg

Skanditek Industriförvaltning AB (publ)
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm


