
  
 

Duni AB • P. O. Box 237 • SE-201 22  Malmö • Sweden 
Phone+46 40 10 62 00 • Telefax +46 40 10 64 65 • Visitors Ubåtshallen, Östra Varvsgatan 9 A, Malmö • Duni.com 

Ref: SammanställningOffentliggjordInformation_April2011-April2012.doc Page 1 ( 3) 
 

 
 
 

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b § lagen 
(1991:980) om handel med finansiella 
instrument avseende Duni AB.  

Sammanställning av offentliggjord information de senaste  
12 månaderna 
 
Datum för 

offentliggörande 

Finansiella rapporter 

2012-02-15 Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 
december 2011 

Ökade satsningar för långsiktig tillväxt 
¬ Nettoomsättningen uppgick till 1 063 (1 097) MSEK. Justerat för 

valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,0 %. 
¬ Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,09 (2,49) SEK. 
¬ Rörelsemarginalen nästan i paritet med ett starkt kvartal 

föregående år. Stark bruttomarginal om 29,7 % (28,4 %) i det 
säsongsmässigt viktigaste kvartalet. 

 
2011-10-26 Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 

2011 

Stabil utveckling och starkt kassaflöde 
¬ Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 917 (943) MSEK. 

Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen 
med 1,6 %. 

¬ Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,34 (1,54) SEK. 
¬ Fortsatt försäljningsökning inom Professional. 
 

2011-07-15 Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2011 

Starkare försäljningsutveckling 
¬ Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 960 (970) MSEK. 

Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 
3,5 %. 

¬ Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,25 (1,40) SEK. 
¬ Både Professional och Retail uppvisar en förbättrad 

försäljningsutveckling jämfört med föregående kvartal. 
 

2011-04-28 Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2011 

Ökade marknadssatsningar för att främja tillväxten 
¬ Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 867 (960) MSEK. 

Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen 
med 3,1 %. 

¬ Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,86 (1,09) SEK. 
¬ Rörelseresultatet har påverkats av ökade kostnader för 

marknadssatsningar. 
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Datum för 

offentliggörande 

Pressmeddelanden 

2012-03-30 Duni publicerar årsredovisningen för 2011 på webben  

Duni meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga 
årsredovisningen för 2011 på webben. 
 

2012-03-28 Kallelse till årsstämma den 3 maj 2012  
Aktieägarna i Duni AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen 
den 3 maj 2012 kl. 15.00 på Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 
A i Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.15. 
 

2012-03-16 Evolin® utnämnd till Årets mest innovativa produkt 
Duni vann det prestigefyllda priset Årets mest innovativa produkt 
som delades ut vid den stora internationella Hotell- och 
Restaurangmässan Horecatel i Belgien. Duni tog hem vinsten med 
det nya dukmaterialet Evolin – ett hybridmaterial med linnets känsla 
och utseende. 
 

2012-03-07 Duni inför en mer marknadsorienterad organisation med 
fokus på tillväxt 
Dunis sortiment inom affärsområde Professional består av servetter, 
dukar och en rad kompletterande produkter för det dukade bordet 
(Produktkategori Table Top) samt ett brett sortiment av produkter 
för färdigmat och take-away (Produktkategori Meal Service). Per den 
1 april bildas separata organisationer med lönsamhetsansvar för 
dessa två produktkategorier inom affärsområde Professional. De två 
produktkategorierna kommer att ha en gemensam försäljnings-
organisation under ledning av en chef. 
 

2012-02-16 Evolin® nominerat till Årets Innovation 
Duni är en av finalisterna till det prestigefyllda priset Årets 
Innovation på internationella fackmässan Hotelympia 2012.  
 

2012-02-13 Förbered för vår & påsk 
Våren är en hektisk tid för våra kunder. Därför har vi tagit fram 
kollektioner som sparar tid och skapar exakt rätt atmosfär i 
restaurangen. 
 

2012-02-08 Inbjudan till telefonkonferens Duni bokslutskommuniké 1 
jan-31 dec 2011 
Bokslutskommuniké för Duni AB lämnas till media för 
offentliggörande onsdagen den 15 februari kl 08.00. 
Telefonkonferens kl 10.00. 
 

2011-12-20 Julgåva till Hand in Hand  

Duni ger bidrag till organisationen Hand in Hand. 
 

2011-12-05 Duni köper tillbaka kontors- och fabrikslokaler i Tyskland  

Duni köper tillbaka fastigheten i Bramsche, Tyskland. 
 

2011-11-28 Duni lanserar ett revolutionerande nytt dukmaterial  

En ny stjärna är född. Den heter Evolin™ - the evolution of linen. 
Evolin™ är ett nyutvecklat material som för första gången 
kombinerar engångsproduktens bekvämlighet med utseendet och 
känslan hos linne. Evolin sparar tid och pengar samt ger ökad 
flexibilitet utan att kompromissa med kvalitet. 
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2011-11-25 Förändring i Dunis koncernledning  

Ketil Årdal lämnar Duni AB och tjänsten som Director Business Area 
Retail. 
 

2011-11-18 Duni lanserar webshop  

Duni öppnar en webshop för att öka tillgängligheten för sina 
produkter och ge kunderna större flexibilitet genom webbens unika 
möjligheter. Duni ser ett stort mervärde i att kunna ge kunderna 
inspiration samt möjlighet till köp med snabb leverans när det passar 
dem bäst. 
 

2011-10-31 Valberedning inför Dunis årsstämma 2012  

I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2011 har en valberedning 
inför årsstämman 2012 sammansatts. Härmed meddelas samman-
sättningen av Dunis valberedning. 
 

2011-10-19 Inbjudan till telefonkonferens Duni delårsrapport 1 jan-30 
sep 2011  

Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande 
onsdagen den 26 oktober kl 08.00. Telefonkonferens startar kl 10.00. 
 

2011-07-07 Inbjudan till telefonkonferens Duni delårsrapport  

Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande 
fredagen den 15 juli kl 08.00. Telefonkonferens startar kl 10.00. 
 

2011-05-05 Kommuniké från Duni AB:s årsstämma  

Duni AB:s årsstämma den 5 maj 2011 i Malmö fastställde föreslagen 
utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie. 
 

2011-04-20 Sammanställning av offentliggjord information de senaste 
12 månaderna 
 

2011-04-20 Inbjudan till telefonkonferens Duni delårsrapport  
Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande 
torsdagen den 28 april kl 08.00. Telefonkonferens startar kl 10.00. 
 

 


