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Väsentliga händelser, oktober - december Väsentliga händelser efter perioden

* Kassaflöde från löpande verksamhet blev -0,3 mkr (-1,5) * Kassaflöde från löpande verksamhet blev -6,7 mkr (-6,4)

* Resultat per aktie blev -0,01 kr (-0,03) * Resultat per aktie blev -0,02 kr (-0,06)

* Periodens totalresultat blev -1,4 mkr (-4,2) * Periodens totalresultat blev -2,7 mkr (-9,4)

* Resultat efter skatt blev -1,5 mkr (-4,6) * Resultat efter skatt blev -2,4 mkr (-9,4)

* Resultat efter finansnetto blev -1,5 mkr (-4,6) * Resultat efter finansnetto blev -2,4 mkr (-9,4)

* Rörelseresultatet  blev -1,3 mkr (-6,6) * Rörelseresultatet  blev -1,8 mkr (-10,9)

Finansiell utveckling, oktober - december

* Försäljningen blev 9,2 mkr (16,9), -46% * Försäljningen blev 35,3 mkr (40,9), -14% 

Finansiell utveckling, januari - december

Beslut togs om sänkning av personalkostnaderna, vilket 
påverkar nästa års resultat.
Beslut om att ha säljare med incitamentsbaserad 
ersättning.
Avtal om 3PL (Tredjepartslogistik) med Electra Sweden 
AB.
Utveckling av hemsidan.

Flytt av lagret till logistikpartner inleddes februari 2017.
Personalstyrkan fortsatte att minska.
Aktieöverlåtelseavtal träffades med Kakelmax holding AB 
gällande omvänt förvärv av deras verksamhet. 
Vid den extra bolagsstämman den 24 februari beslutades 
om emissioner, aktiesammanläggningar, förändringar av 
bolagsordning m.m. 
Bl.a beslöts om nyemission om cirka 4 mkr att tecknas 13 –
24 mars. 
Ägarlån amorterades med 1 mkr. 
Storägare Ian Wachtmeister & Thomas Petrén tecknade 
preferensaktier i Empire Sweden AB till ett värde av 500 tkr 
vardera.
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Dags att koppla ett nytt grepp.
Marknaden i sin helhet visade den vanliga 
uppgången i Q4, men det avspeglas tyvärr inte 
i vårt resultat som är kraftigt sämre än 
föregående år.
Detta duger naturligtvis inte. 
Dels beror resultatet på en förskjutning i stora 
order från större kunder som resulterade i en 
jämförlig ökning under Q3, men visar också att 
den energi vi lagt ned på omställningen av 
verksamheten är absolut nödvändig. Jag 
menar att det vi nu gör är rätt väg för att få en 
ny start och nya förutsättningar på en 
föränderlig marknad.
Förberedelser för det omvända förvärvet av 
Kakelmax AB drog ut på tiden men beslöts 
genomföras vid den extra stämman den 24 
februari 2017.
Kakelmax AB bereds därigenom möjlighet att 
snabbt expandera sin verksamhet, samtidigt 
som våra aktieägare får 8 % av aktierna i 
denna.
Åtgärden betyder för vår del att vi får ersättning 
för börsplatsen på First North och för 
moderbolagets förlustavdrag.
Parallella förhandlingar med Electra AB om en 
3PL lösning (tredjepartslogistik) resulterade 
under Q 4 i ett avtal som väsentligt förbättrar 
vår logistik och ger möjligheter att bedriva E-
handel.
Ett led i detta är att vår webbsida www.C3.se
kommer att få en ordentlig ansiktslyftning.
Efter det omvända förvärvet av Kakelmax AB 
kommer vår verksamhet att flyttas till Empire 
Sweden AB, och det sista ledet i 
åtgärdsprogrammet som togs av stämman den 
24 februari blir att Empire Sweden AB delas ut 
till våra aktieägare och noteras på AktieTorget. 
Aktieägarna kommer därmed att ha aktier i 
både Kakelmax AB och Empire Sweden AB.
Tidpunkten när Empire AB övergår till att bli 
Kakelmax AB har av praktiska skäl lagts till 
slutet av april i samband med att 
apportemissionen registreras. 
Enligt plan skall Empire Sweden AB, som 
delats ut till tidigare aktieägare, noteras på 
AktieTorget i början av maj, vilket kommer att 
sänka bolagets fasta kostnader. 

Se 
http://empire.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/

Ulf Bork, Vd och Koncernchef Empire 
AB (publ.)

Stockholm 2017-03-08
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Försäljning, resultat och kassaflöde

Oktober - December 2016 Januari - December 2016

Försäljning
Försäljningen för fjärde kvartalet uppgick till 9,2 mkr
(16,9), vilket är en minskning med 46% jämfört med 
samma period föregående år. 

Resultat
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -1,3 mkr
(-6,6). Finansnettot blev -0,2 mkr (2,0) och resultat efter 
finansnetto -1,5 mkr (-4,6).

Kassaflöde
Fjärde kvartalets kassaflöde från den löpande 
verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 
-0,3 mkr (-1,5). Kassaflödet från 

investeringsverksamheten var -0,0 mkr (-0,0). 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev totalt  -
0,8 mkr (-1,9). Periodens kassaflöde uppgick till -1,1 mkr 
(-3,4).

Försäljning
Försäljningen för perioden januari till december uppgick till 
35,3 mkr (40,9), vilket är en minskning med 14% jämfört med 
samma period föregående år. 

Resultat
Rörelseresultatet för perioden januari till december uppgick till 
-1,8 mkr (-10,9). Finansnettot blev -0,6 mkr (1,5) och resultat 
efter finansnetto -2,4 mkr (-9,4).

Kassaflöde
För perioden januari till december uppgick kassaflödet från 
den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital 
till -6,8 mkr (-6,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten 
var 0,1 mkr (-0,1). Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten blev totalt 2,0 mkr (7,1). 
Periodens kassaflöde uppgick till -4,7 mkr (0,6).
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Segmentsindelning
Koncernen har endast ett segment, vilket är Small Domestic 
Appliance (SDA) i Norden. 

Finansiell ställning och likviditet
Empires tillgängliga likvida medel uppgick till 0,3 mkr vid 
periodens utgång. Utnyttjad checkkredit uppgick till 1,4 mkr. 
Varulagret uppgick vid periodens utgång till 8,9 mkr (11,1), 
kundfordringar till 0,7 mkr (3,1) och leverantörsskulder till 
2,8 mkr (8,9). Vid utgången av kvartalet var eget kapital 3,2 
mkr (5,9) eller 0,02 kr (0,04) per aktie. Soliditeten uppgick till 
25,0% (26,4). 

Investering
Inga investeringar har gjorts under perioden.

Personal  och organisation
Medelantalet anställda under perioden januari till december 
uppgick till 6 (10), varav 76% var män och 24% var kvinnor. 
Vid utgången av december 2016 var antalet anställda 3 (7), 
varav  67% män och 33% kvinnor.

Styrelse
Vid periodens utgång bestod Empires styrelse av Ian 
Wachtmeister (Ordf.), Thomas Petrén och Stefan Thelin 
som ledamöter.

Transaktioner med närstående 
Vid bolagsstämman beslöts att inget arvode utgår till 
styrelsen.
Ägarlån om 2.525 tkr amorterades med 750 tkr under Q4.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Riskerna i koncernens verksamhet är främst relaterade till 
marknadens utveckling samt olika finansiella risker såsom 
valuta- och kreditrisker. Bolaget ser även en politisk risk då 
delar av Empires sortiment tillverkas i Asien. För en utförlig 
beskrivning av koncernens risker och hanteringen av dessa 
hänvisas till årsredovisningen för 2015. Tvist med dansk 
hyresvärd fortsätter.

Säsongsvariationer
Bolagets försäljning har säsongsvariationer där första 
kvartalet normalt har den lägsta försäljningen och det sista 
kvartalet är starkast.

Händelser efter rapportperioden
Flytt av lagret till logistikpartner inleddes februari 2017.
Personalstyrkan fortsatte att minska.
Aktieöverlåtelseavtal träffades med Kakelmax holding AB 
gällande omvänt förvärv av deras verksamhet. 
Vid den extra bolagsstämma den 24 februari beslutades om 
emissioner, aktiesammanläggningar, förändringar av 
bolagsordning m.m. 
Bl.a beslöts om nyemission om cirka 4 mkr att tecknas 13 –
24 mars. 
Ägarlån amorterades med 1 mkr. 
Storägare Ian Wachtmeister & Thomas Petrén tecknade 
preferensaktier i Empire Sweden AB till ett värde av 500 tkr 
vardera.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under perioden uppgick till 0,4 
mkr (0,0), varav koncern internt 0,4 mkr (0,0). 
Resultat efter finansiella poster under perioden 
uppgick till 1,1 mkr (-10,0).  
Inga investeringar har gjorts under perioden.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Rapport över totalresultat upprättas i 
enlighet med IAS 1. Tillämpade redovisningsprinciper 
överensstämmer med vad som framgår av 
årsredovisningen för 2015.

Aktien
Empire AB handlas på Nasdaq OMX First North.  Mangold 
Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-
503 015 50.

Granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kalendarium
2017

Årsredovisning 2016* 2017-04-21
Delårsrapport Q1 2017 2017-05-12
Årsstämma 2017-05-19

* publiceras på www.empire.se samt via pressmeddelande

För ytterligare information
Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande 
den 8 Mars. Ytterligare information lämnas av Ulf Bork, VD, 
telefon 0733-596 871 alternativt 
ulf.bork@empirenordic.com. Alla rapporter finns efter 
publicering på bolagets hemsida www.empire.se.                                                                    
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Kvartalsdata koncernen

Resultaträkning (MSEK) 2016 2015

Omsättning 9,5 8,2 8,4 9,2

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1 Q2

35,3 7,9 9,3 6,8 16,9 40,9

Q3 Q4 Helår

Kostnad sålda varor -7,9 -6,5 -6,7 -6,8

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

-27,9 -6,2 -7,1 -4,4 -12,1 -29,8

0,0 0,0 0,5 0,9 1,40,0

Bruttovinst i % 16,8% 20,7% 20,4% 26,2%

Bruttovinst 1,6 1,7 1,7 2,4

21,0% 21,5% 23,7% 25,6% 33,7% 30,6%

1,7 2,2 2,9 5,7 12,57,4

Personalkostnader -1,8 -1,8 -1,2 -0,9

Övriga externa kostnader -1,7 -1,8 -1,5 -2,6

-5,8 -1,8 -1,7 -2,0 -1,5 -7,0

-1,4 -2,3 -2,0 -8,7 -14,4-7,6

Övriga rörelsekostnader 1,7 2,5 0,6 0,0

Av- och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

4,8 0,0 0,0 -0,1 -2,0 -2,1

0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1-0,1

-0,1 0,4 -0,1 -0,1 0,1Andel i intresseföretags resultat -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,6

Finansnetto -0,2 -0,2 -0,1 -0,2

Rörelseresultat -0,4 0,5 -0,6 -1,3

-0,6 -0,2 -0,2 -0,1 2,0 1,5

-1,6 -1,4 -1,3 -6,6 -10,9-1,8

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finansnetto -0,6 0,3 -0,7 -1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-1,8 -1,6 -1,4 -4,6 -9,4-2,4

Omräkningsdifferenser m m -0,1 0,0 -0,2 0,1

Periodens resultat -0,6 0,3 -0,7 -1,5

-0,3 0,0 -0,4 0,0 0,4 0,0

-1,8 -1,6 -1,4 -4,6 -9,4-2,4

-1,8 -2,0 -1,4 -4,2 -9,4

Resultat per aktie (kr) -0,01 0,01 -0,01 -0,01

Periodens totalresultat -0,7 0,3 -0,9 -1,4 -2,7

Balansräkning (MSEK) 2016 2015

-0,02 -0,15 -0,16 -0,03 -0,03 -0,12

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 HelårHelår

Varulager 12,2 10,5 10,3 8,9

Summa anläggningstillgångar 1,8 1,7 1,3 1,2

8,9 15,2 11,8 12,3 11,1 11,1

1,7 2,0 2,0 1,9 1,91,2

Likvida medel 1,4 0,8 1,4 0,3

Fordringar 2,6 1,3 1,6 2,4

0,3 2,3 3,0 8,2 5,4 5,4

8,0 9,5 6,2 4,0 4,02,4

SUMMA TILLGÅNGAR 18,0 14,3 14,7 12,8

Summa omsättningstillgångar 16,2 12,6 13,4 11,6

12,8 27,2 26,3 28,7 22,4 22,4

25,5 24,3 26,7 20,5 20,511,6

Övriga avsättningar 0,4 0,4 0,4 0,4

Eget kapital 5,2 5,6 4,7 3,2

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5,1 3,1 10,1 5,9 5,93,2

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 18,0 14,3 14,7 12,8

Kortfristiga skulder 12,4 8,3 9,6 9,2

12,8 27,2 26,3 28,7 22,4 22,4

21,7 22,8 18,2 16,1 16,19,2

-4,4 -9,4

2015

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4

Kassaflödesanalys (MSEK) 2016

Investeringsverksamheten 0,1 -0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Löpande verksamheten före förändring 

av rörelsekapital -0,4 0,4 -0,4 -1,3 -1,7 -1,7 -2,0 -1,3

Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

0,7 2,9 3,0

Kassaflöde från löpande verksamheten
-4,0 -1,5 -0,9 -0,3 -6,7

Förändring i rörelsekapital -3,6 -1,9 -0,5 1,0 -5,0 -2,8 2,2

-0,1 0,0 -0,1

-4,5 0,2 -0,6 -1,5 -6,4

Finansieringsverksamheten 0,0 1,0 1,7 -0,8

Kassaflöde efter investeringar -3,9 -1,6 -0,9 -0,3

2,0 2,0 0,9 6,0 -1,9 7,1

-4,5 0,2 -0,7 -1,5 -6,5-6,7

Periodens kassaflöde -3,9 -0,6 0,9 -1,1 -2,5 1,1
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5,3 -3,4 0,6-4,7

Omräkningsdifferens likvida medel -0,1 0,0 -0,3 0,0

Likvida medel vid periodens början 5,4 1,4 0,8 1,4

-0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

4,8 2,3

Likvida medel vid periodens slut 1,4 0,8 1,4 0,3 0,3

4,85,4

2,3 3,0 8,2 5,4 5,4

3,0 8,2
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Eget kapital per aktie kr* 0,02 0,04

Resultat per aktie, kr * -0,01 -0,06

8.538.840 58.840

* registrerade aktier exklusive eget innehav

Avanza Pension 9.124.443 14.711.776

31-dec

Genomsnittligt antal 

utestående aktier under 

perioden 162.070.363 74.792.014

Antal utestående aktier 

vid periodens slut* 162.070.363 162.053.748 Robur försäkring

Antal registrerade aktier 

vid periodens slut 162.070.363 162.070.363

*Privat och/eller via bolag
Ägarförändring av större aktieägare

Antal aktier 

2016-12-31

Antal aktier 

vid årets 

ingång

Aktiedata 2016 2015

31-dec

Bengt Stillström 0 28.574.032

Summa 1.755.000 160.315.363 100,00 177.856.363 100,00

Övriga 71.817.990 44,31 71.817.990 40,38

Hans Langenskiöld 2.400.000 1,48 2.400.000 1,35

Johan Wachtmeister 2.515.324 1,55 2.515.324 1,41

Stefan Thelin* 4.000.623 2,47 4.000.623 2,25

Matz Eklund* 6.108.723 3,77 6.108.723 3,43

Anders Jonsson 6.500.000 4,01 6.500.000 3,65

Robur försäkring 8.538.840 5,27 8.538.840 4,80

Roy Andersson 8.570.300 5,29 8.570.300 4,82

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 9.124.443 5,63 9.124.443 5,13

Thomas Petrén* 27.702.635 17,09 27.702.635 15,58

serie B

Ian Wachtmeister* 1.755.000 13.036.485 9,13 30.586.485

Empires aktie

Aktieägare*: 10 största (per 31-dec 2016) Antal aktier
Andel i % 

av kapital Andel röster
Andel i % 

av rösterserie A

17,20

Utdelningspolicy
Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida 
utdelningar bör fastställas utifrån såväl Empires långsiktiga 
tillväxt och resultatutveckling som kapitalbehov för fortsatt 
expansion med hänsyn tagen till finansiella mål.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning kommer att ske under 
2017.

Aktiedata
Serie A      (1 755 000 st)      Aktiens kvotvärde är 6 öre. 

10 röster/aktie
Serie B      (160 315 363 st)  Aktiens kvotvärde är 6 öre.

1 röst/aktie

*Gäller både före och efter utspädning, d.v.s.ingen 
utspädningseffekt.
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2016 2015 2016 2015

Koncernens resultaträkning

∆

TSEK Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4

Omsättning 9.206 16.876 35.346 40.965 -14%

Övriga rörelseintäkter 0 847 0 1.410 -100%

Bruttovinst 2.415 5.650 7.433 12.513 -41%

Kostnad sålda varor -6.791 -12.073 -27.913 -29.862 -7%

Personalkostnader -928 -1.514 -5.774 -6.947 -17%

Övriga externa kostnader -2.615 -8.684 -7.623 -14.458 -47%

Övriga rörelsekostnader 0 0 4.812 0 0%

Av- och nedskrivningar -15 -27 -54 -99 -46%

Andel i intresseföretags resultat -150 -102 -615 105 -686%

Finansiella intäkter 0 908 6 913 -99%

Rörelseresultat -1.292 -4.677 -1.820 -8.886

Resultat efter finansiella poster -1.489 -4.689 -2.407 -9.439  -   

Finansiella kostnader -197 -920 -593 -1.466 -60%

Skatt 0 0 0 0  -   

Omräkningsdifferenser 69 459 -266 41  -   

Periodens resultat -1.489 -4.689 -2.407 -9.439  -   

Periodens totalresultat -1.420 -4.230 -2.673 -9.398  -   

Koncernens balansräkning

2016 2015

TSEK 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 19

Materiella anläggningstillgångar 79 175

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 1.176 1.906

Varulager

1.097 1.712

Fordringar 2.445 4.039

Likvida medel och kortfristiga värdepapper

8.854 11.124

SUMMA TILLGÅNGAR 12.825 22.448

Summa omsättningstillgångar 11.648 20.542

350 5.379

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 3.207 5.920

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 3.207 5.920

Övriga avsättningar 412 412

Räntebärande kortfristiga skulder 1.398 1.207

Summa långfristiga skulder 412 412

Summa kortfristiga skulder 9.206 16.116

Övriga kortfristiga skulder 7.808 14.909

8 EMPIRE AB  

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 12.825 22.448
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Koncernens kassaflödesanalys
2016 2015

TSEK jan-dec jan-dec

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 669 -9

0

Resultat efter finansiella poster -2.407 -9.439

Den löpande verksamheten

Förändring i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -1.738 -9.448

Betald skatt 0

Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar 1.594 8.289

Ökning(-) / Minskning(+) av varulager 2.271 7.842

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -5.011 2.989

Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder -8.876 -13.142

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6.750 -6.459

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 61 -115

Kassaflöde från investeringsverksamheten 61 -115

Kassaflöde efter investeringar -6.688 -6.574

Finansieringsverksamheten

Förändring ägarlån 1.775 0

Förändring av lång- och kortfristiga bankkrediter 191 -1.290

Nyemission 0 8.381

Periodens kassaflöde -4.723 517

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1.966 7.091

Omräkningsdifferens i likvida medel -306 43

Likvida medel vid periodens början 5.379 4.819

TSEK

Ingående kapital 2015-01-01         3.740 27.230 -24.033 0

Aktie- 

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Balanserade 

vinstmedel inkl 

årets resultat

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande

Totalt eget 

kapital

Övrigt totalresultat 41 41

6.937

Årets resultat -9.439 -9.439

Nyemission 8.976 8.976

Summa totalresultat -9.398 -9.398

Kostnader för nyemission -595 -595

Nedsättning av aktiekapital -2.992 2.992 0

Utgående eget kapital 2015-12-31 9.724 27.230 -31.034 0 5.920

Årets resultat -2.407 -2.407

Ingående kapital 2016-01-01 9.724 27.230 -31.034 5.920

Summa totalresultat -2.713 -2.713

Övrigt totalresultat -306 -306

Utgående eget kapital 2016-12-31  9.724  27.230 - 33.747 0  3.207

9   EMPIRE AB 

Sammandrag avseende koncernens förändringar i eget kapital

Likvida medel vid periodens slut 350 5.379



* Gäller både före och efter utspädning, d.v.s. ingen utspädningseffekt.
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Eget kapital per aktie (kr)* 0,02 0,04 0,02 0,04

Resultat per aktie (kr)* -0,01 -0,03 -0,02 -0,06

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,4 0,2 0,4 0,2

Skuldsättningsgrad (ggr) 3,0 2,8 3,0 2,8

Soliditet (%) 25,0 26,4 25,0 26,4

Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg neg neg neg

Avkastning på totalt kapital (%) neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg

neg neg neg neg

Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg

Vinstmarginal (%)

Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4

2016 2015 2016 2015

Nyckeltal

∙ Rörelsemarginal rörelseresultat efter avskrivning, 
EBIT, i % av total omsättning.

∙ Vinstmarginal resultat efter finansiella poster i % av 
total omsättning.

∙ Avkastning på eget kapital resultat efter finansiella 
poster i % av justerat eget kapital.

∙ Avkastning på totalt kapital rörelseresultat plus 
finansiella intäkter i % av balansomslutningen.

∙ Avkastning på sysselsatt kapital rörelseresultat plus 
finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital.

∙ Sysselsatt kapital balansomslutningen minus icke 
räntebärande skulder (inkl övriga avsättningar).

∙ Justerat eget kapital eget kapital plus obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

∙ Räntetäckningsgrad rörelseresultat efter 
avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med 
räntekostnader.

∙ Soliditet justerat eget kapital i % av 
balansomslutningen.

∙ Skuldsättningsgrad skulder inklusive uppskjuten 
skatteskuld och avsättningar dividerat med justerat 
eget kapital (ggr).

∙ Nettoskuldsättningsgrad räntebärande nettoskuld 
dividerat med eget kapital.

∙ Resultat per aktie periodens totalresultat dividerat 
med antal utestående aktier.
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