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I årsredovisningen förekommer att antal begrepp och nyckeltal, vars 
innebörd definieras nedan:

Aktiens totalavkastning
Summan av årets kurstillväxt och verkställd utdelning dividerad med 
aktiekursen vid årets ingång. 

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Eget kapital per aktie
Moderbolagets egna kapital dividerat med antalet utestående aktier. 

Eget kapital per aktie efter full utspädning
Moderbolagets egna kapital med hänsyn till full teckning av 
utestående teckningsoptioner, dividerat med antalet utestående 
aktier efter full teckning av utestående teckningsoptioner.
 
Exitresultat
Realisationsresultat vid avyttring av ett bolag beräknat som erhållen 
köpeskilling minskat med bokfört värde och minskat med 
försäljningskostnader.

Fragmenterad marknad
En marknad med många aktörer där ingen är dominant.

Förlagslån
Lån utgivet av ett aktiebolag, vanligtvis riktat till samtliga bolagets 
aktieägare. Lån som aktiebolag upptar av detta slag ska registreras 
hos Patent- och Registreringsverket. Förlagsbevisen skall i händelse 
av att Bure träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion 
eller begärs i konkurs medföra återbetalning efter Bures icke 
efterställda förpliktelser.

HR (Human Resources)
Funktion vars roll är att stödja ledningen inom en organisation i 
personalfrågor.

Impairment test
Regelbunden värdering som görs av en tillgångs värde för att 
bedöma om det föreligger ett nedskrivningsbehov. Vid värdering 
av Bures värde på portföljbolag görs en diskontering av förväntade 
kassaflöden som genereras i portföljbolagen.

Nettolåneskuld
Finansiella räntebärande tillgångar med avdrag för räntebärande 
skulder och avsättningar.

Private equity 
Private equity används ibland som synonym till venture capital. 
Private equity är, liksom venture capital, riskkapitalinvesteringar 
i företag som inte är marknadsnoterade. Skillnaden ligger i att 
private equity vanligtvis är investeringar i företag som befinner 
sig i senare skeden.

SAX-index
Det mest vedertagna indexet för att beskriva utvecklingen på 
Stockholmsbörsen (sedan 2001).

Skuldsättningsgrad
Moderbolagets egna skulder samt skulder i dotterbolag där moder-
bolaget utställt stödbrev dividerat med moderbolagets eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.

Substansrabatt/premium
Substansrabatten/premium utgörs av skillnaden mellan börskursen 
och substansvärdet per aktie, dividerat med substansvärdet per aktie. 

Substansvärde
Bures redovisade substansvärde utgörs av moderbolagets egna 
kapital justerat för de övervärden som finns i moderbolagets 
noterade investeringar. 

Support letter
Ett dokument som uttrycker en avsikt om att verka för att en part, 
till exempel ett dotterbolag, ska fullgöra sina förpliktelser gentemot 
en bank. Dokumentet är vanligen inte juridiskt bindande. 

Teckningsoption
Rättighet som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier för ett 
förutbestämt pris per aktie under en förutbestämd tidsperiod.

Venture capital
Venture capital är investeringar i företag som inte är marknadsnote-
rade. Venture capital är dock inte enbart en kapitalinsats utan förut-
sätter även att investeraren (venture-capitalföretaget) tar ett aktivt 
ägarengagemang, till exempel genom representation i företagets 
styrelse. 

Vinst per aktie
Resultat efter skatter dividerat med under året genomsnittligt 
utestående antal aktier.

Återköp av egna aktier
Svenska företag har sedan ett antal år tillbaka möjligheten att 
förvärva upp till tio procent av egna utestående aktier, förutsatt att 
bolagsstämman godkänner detta inom ramen för det fria egna 
kapitalet. 

Nyckeltal som används vid presentationen av 
portföljbolagen: 

Förädlingsvärde/anställd
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande 
poster med tillägg för personalkostnader ställt i relation till medel-
antal anställda. Förädlingsvärdet ger ett uttryck för företagets 
underliggande utvecklingspotential och förmåga att omvandla 
individers kunskaper till värde.

Tillväxt
Ökning i nettoomsättningen i relation till föregående års netto-
omsättning. Nyckeltalet inkluderar därmed såväl organisk som 
förvärvad tillväxt.

Denna årsredovisning är producerad av Bure i samarbete med LINK Investor Relations.
Art direction och illustrationer: Jaform
Grafisk produktion: Lucille  Foto: Christer Ehrling, Stewen Quigley  Tryck: db-grafiska, Örebro 2004. 

Bures 

tre 

prioriteringar:

2003 – Ökad finansiell stabilitet
Kombinationen av många förvärv, höga förvaltningskostnader, hög belåning och 

höga amorteringskrav samt negativ börsutveckling tillsammans med en svag 

exitmarknad ledde till negativa kapitalflöden för Bure under 2002 och 2003. 

Flera av portföljbolagen gick med förlust och Bure tvingades att göra betydande 

kapitaltillskott. Under våren 2003 blev läget akut och Bure var i kris. Styrelsen 

formulerade då tre prioriteringar.
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Minska skuldsättningen

Fokusera på lönsamhet och positiva 
kassaflöden i befintliga innehav

Skapa en uthålligt lönsam struktur
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Året i korthet
  Det redovisade egna kapitalet (substansvärdet) efter full teckning av utestående teckningsoptioner uppgick per 

den 31 december till 1 812 MSEK. Det egna kapitalet motsvarar därmed 1,40 SEK per aktie efter full utspädning 

(diskonterat värde) respektive 1,56 SEK per aktie utan diskontering.

  Det egna kapitalet per aktie efter full utspädning beräknades den 23 februari till 1,45 SEK (diskonterat värde) 

respektive 1,60 SEK utan diskontering.

    Nettolåneskulden efter hänsyn till full teckning av utestående teckningsoptioner förbättrades med drygt 

600 MSEK till 76 MSEK.

  Moderbolagets nettoresultat uppgick för helåret till 75 MSEK (- 2 279). 

  Koncernens nettoresultat för helåret uppgick till -187 MSEK (- 2 007), vilket motsvarar -0,77 SEK per aktie (-13,16) 

efter full utspädning.

   Bures innehav i Nordic Capitals fonder samt innehavet i Teleca avyttrades. Totalt exitresultat under året uppgick till 

158 MSEK och totalt frigjordes cirka 900 MSEK.

  Bure ökade sitt ägande i Cygate till 94 procent och i Citat till 100 procent.

   Emissioner om totalt 750 MSEK fulltecknades under juni månad, vilket tillsammans med avyttringarna möjliggjorde 

amorteringar om cirka 600 MSEK under andra halvåret. 

Efter räkenskapsårets utgång

   Bure har efter fullföljande av ProAct IT Groups bud på Dimension en ägarandel motsvarande 3,9 procent i ProAct/

Dimension. Bure erhöll kontanta medel i samband med budet motsvarande cirka 19 MSEK.

   Nyemission samt förvärv av aktier genomförs i Carl Bro, vilket ökar ägandet till maximalt 60 procent. Investeringen 

uppgår till maximalt 85 MSEK. Carl Bro kommer från och med februari 2004 att konsolideras som ett dotterbolag 

i Burekoncernen.

   Amortering med ytterligare 240 MSEK till kreditgivarna gjordes i februari 2004. Total amortering, sedan 

emissionerna, uppgår därmed till drygt 800 MSEK.

NYCKELTAL, MODERBOLAGET 1 2003 2002 2001

Eget kapital (substansvärde) per 
aktie, SEK, efter full utspädning 2  1,40 6,58 3 26,19

Aktiekurs, SEK  1,04 7,17 20,47

Utdelning per aktie, SEK  – 4 – 1,21

Direktavkastning, %  – – 5,9

Totalavkastning, %  -85,5 -62,8 -7,2

Resultat efter skatt, MSEK  75 -2 279 74

Balansomslutning, MSEK  2 986 2 602 4 649

Eget kapital, MSEK  1 294 995 3 342

Soliditet, %  43 38 72

1  Samtliga historiska tal per aktie är omräknade för emissioner enligt Redovisningsrådets 

rekommendation RR 18.
2 Diskonterat värde efter 10 procent.
3 Substansvärdet motsvarar fr.o.m. 2002 eget kapital per aktie.
4 Föreslagen utdelning.
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Året som gått

I mars 2003 tillträdde jag som VD för Bure, som då var 

ett bolag i kris. Kombinationen av många förvärv, höga 

förvaltningskostnader, hög belåning och höga amorterings-

krav samt negativ börsutveckling tillsammans med en svag 

exitmarknad hade lett till stora negativa kapitalflöden. Flera 

av portföljbolagen gick med förlust och Bure tvingades att 

göra betydande kapitaltillskott. Under våren 2003 blev lik-

viditetsläget akut och Bure hamnade i en finansiell kris.

 De emissioner som genomfördes under sommaren 2003 

täckte vårt akuta likviditetsbehov och gav oss möjligheten 

att överleva. De efterföljande försäljningarna av våra indi-

rekta innehav via Nordic Capital samt aktierna i börsbola-

get Teleca gav oss ytterligare handlingsutrymme. Tack vare 

dessa två försäljningar kunde vi skydda viktiga värden i våra 

portföljbolag samt skjuta till kapital i de bolag som var i 

akut behov därav. I perspektivet av Bures situation kan vi, 

baserat på utvecklingen därefter, konstatera att såväl Nordic 

Capital som Teleca-affärerna var mycket lyckosamma.

 Vi är nu inne i en fas av successiv avyttring och avveck-

ling av verksamheter, som inte tillhör vår kärnverksamhet, 

i syfte att minska våra skulder och skapa en effektivare 

struktur. Under 2003 minskade vi nettoskulden markant 

och vi har per februari 2004 återbetalat drygt 800 miljoner 

kronor till våra kreditgivare. Samtidigt har vi minskat för-

valtningskostnaderna kraftigt till att under slutet av 2003 

ligga på cirka hälften av 2003 års totala kostnader och cirka 

en tredjedel av nivån för 2002.

 Efter de aktiviteter som genomfördes under 2003 har 

marknaden visat ett ökat förtroende för Bure. Detta stärker 

oss i vår övertygelse om att vi är på rätt väg för att återta ini-

tiativet och återskapa förlorade aktieägarvärden. 

Framåtriktade aktiviteter

Under 2003 såg vi ett ökat intresse för företagsköp och 

försäljningar med fler aktiviteter och ett flertal seriösa för-

frågningar. Tendenserna mot större aktörer och större affärer 

är en av drivkrafterna bakom vår strategi att fokusera Bures 

innehav mot färre och större enheter.

Vi befinner oss i en omställningsfas, där vi anpassar våra 

kostnader och vår struktur efter ett nytt marknadsläge. En 

stor del av våra resurser har ägnats åt arbete med våra inne-

hav samt åt intern effektivisering. Vi har bland annat för-

enklat och fokuserat moderbolagsorganisationen till de verk-

samheter som utgör vår kärnverksamhet för att skapa värden 

i våra innehav. Vi har gått från en hierarkisk affärsområdes-

organisation till en organisation baserad på investeringsteam 

och utnyttjar därmed resurserna bättre. 

 Det är en stor utmaning för organisationen att både 

genomföra en snabb förändring och samtidigt minska anta-

let medarbetare. Det är min bedömning att vi har kunnat 

göra kraftiga neddragningar utan att förlora affärskritisk 

kompetens. På sikt måste värdet i vår portfölj växa för att vi 

ska uppnå den kritiska massa som krävs för att bedriva en 

effektiv verksamhet. Målsättningen är att förvaltningskost-

naderna inte ska överstiga 2,5 procent av portföljvärdet.

 Bures fokus på tjänstesektorn och onoterade bolag kvar-

står. Arbetet med den framtida strukturen innebär att se över 

vilka bolag som ska utgöra bas för fortsatt tillväxt inklusive 

eventuella tilläggsförvärv samt vilka bolag som passar för exit 

i närtid. Vi har under året sålt innehaven via Nordic Capital, 

och aktierna i Teleca, då dessa inte utgjorde några strategiska 

innehav för Bure. Vidare har vi accepterat ett offentligt bud 

på Dimension från ProAct IT Group AB, 

vilket resulterat i att Bures ägande minskat och utgör 

cirka 3,9 procent av ProAct/Dimension. I samband med 

transaktionen erhöll Bure likvid för resterande aktiepost, 

motsvarande cirka 19 MSEK. 

  I enlighet med vår inriktning att successivt fokusera på 

färre och större innehav har vi ökat ägandet i portföljbolagen 

Cygate och Citat. Citat har därefter, i början av 2004, förvär-

vat Journalistgruppen från Business Communication Group 

och Scandinavian Retail Center (SRC) från Bure och stärker 

därmed sitt erbjudande kring kommunikationstjänster. 

 I början av 2004 har vi även ökat vårt ägande och infly-

tande i teknikkonsultföretaget Carl Bro.

Svårt år med fokus 
på finansiell stabilitet
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Aktivt ägande

Bure är en aktiv ägare med kompetens inom bland annat 

ägarstyrning, strategi och affärsutveckling. Vi vill känne-

tecknas av att vara en påtaglig och synlig ägare i våra 

portföljbolag. I och med krisen i Bure kunde vi inte agera 

med den kraft och styrka som förväntas av ett ägarbolag 

vilken skadade förtroendet för Bure. Vår handlingsplan 

har inneburit att vidta åtgärder med fokus på att återskapa 

detta förtroende samt att öka vårt engagemang i inneha-

ven. Vi har under året utökat vår representation i samtliga 

styrelser. I styrelsearbetet deltar vi aktivt och driver frågor 

som rör bolagens lönsamhet, framtid och strategi, men 

även andra frågor där vi kan bidra med kompetens till 

företagens fortsatta utveckling. 

 Att vara en engagerad ägare handlar även om att ta 

ansvar för sina investeringar och under året tillförde vi 

cirka 300 miljoner kronor till våra bolag, trots det svåra 

läget i Bure.

 Vi följer vår strategi och för varje enskilt portföljbolag 

har vi arbetat fram en ägaragenda som beskriver vad vi vill 

uppnå och på vilket sätt detta ska åstadkommas.

Prioriteringar

Vi kommer att fortsätta att följa våra prioriteringar och vår 

fastlagda handlingsplan. Prioriteringarna som gällt för 2003, 

och som fortsatt gäller under 2004, är 1) minskad skuldsätt-

ning, 2) fokus på lönsamhet och positiva kassaflöden i våra 

innehav samt 3) fortsätta arbetet med en framtida uthålligt 

lönsam struktur.

 Genom aktiv utveckling av vår portfölj och struktur 

skapar vi värde för våra aktieägare.

 Vi kommer att konsolidera oss ytterligare och vår mål-

sättning är att skapa färre och större enheter. Vi arbetar 

kontinuerligt med att hitta effektiva strukturer för våra 

bolag och när vi känner att vi har mindre att tillföra är det 

dags att sälja och låta bolaget fortsätta utvecklas i en ny 

struktur med en ny ägare.

Framtidsutsikter

Under 2003 fick vi ingen hjälp av marknaden på de huvud-

marknader som våra bolag verkar på. Även om marknads-

läget 2004 ser något bättre ut jämfört med 2003, finns 

fortfarande osäkerhet om den fortsatta marknadsutveck-

lingen. Vi har därför i vår planering inte räknat med någon 

betydande förbättring av marknaden för våra portföljbolag 

under 2004.

 Utgångsläget för 2004 är att moderbolaget ska minska 

skuldsättningen ytterligare och att vi ska skapa ett väl 

strukturerat portföljinnehav med potential för framtida 

tillväxt och lönsamhet.

 Vi har tagit betydande steg mot en ljusare framtid och 

vårt resultat de sista kvartalen 2003 visar att våra ansträng-

ningar redan givit utdelning, även om större delen av 

effekterna kommer att synas först under innevarande och 

kommande år.

Göteborg i februari 2004

Lennart Svantesson

VD och Koncernchef
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Affärsidé

Bures affärsidé är, att genom aktiv 

investeringsverksamhet och engagerat 

ägande, skapa värdetillväxt för bola-

gets aktieägare.

 Bure ska aktivt bidra till portfölj-

bolagens utveckling genom att tillföra 

kapital och bistå med industriell och 

finansiell kunskap. Värden skapas 

genom att förvärvade företag, som 

huvudsakligen utgörs av onoterade 

företag, utvecklas till en ledande posi-

tion inom sin bransch och positioneras 

för en exit.

Strategi

Bures huvudstrategi utgår från en 

aktiv investeringsverksamhet och ett 

engagerat ägande. Den kan brytas ned 

i en investeringsstrategi samt i ett 

antal prioriteringar på kort sikt och 

ett antal ambitioner på längre sikt.

Investeringsstrategi

Investeringsstrategin bygger på en 

strukturerad process för att kontinu-

erligt utvärdera existerande innehav 

och för att kunna identifiera nya före-

tag med hög tillväxtpotential, där 

Bure aktivt kan bidra med kapital 

samt finansiell och industriell kompe-

tens. Investeringarna kommer huvud-

sakligen fortsatt att ske i kunskaps-

intensiva, onoterade tjänsteföretag i 

Norden.

Bures investeringskriterier kan samman-

fattas enligt följande:

•  Bure ska investera i bolag med mått-

lig till stark position med kapacitet 

att bli nummer ett på definierad 

marknad.

•   Bure ska främst investera i bolag med 

ett positivt kassaflöde och kommer 

att undvika att investera i kapital-

intensiva bolag där hela, eller större 

delen av, kassaflödet behöver åter-

investeras i verksamheten.

•   Bure ska, i första hand, investera i 

etablerade och lönsamma bolag. Bure 

kommer att undvika att investera i 

bolag som befinner sig i en “turn-

around” situation där risken för 

oförutsedda händelser är större.

•   Bure ska investera i bolag med god 

tillväxtpotential i närtid och undvi-

ka investeringar i bolag som befin-

ner sig i tidiga faser, s.k. start-ups.

•   Bure ska investera i bolag, där värdet 

primärt sitter i infrastruktur, kundbas 

eller processer och med en stark led-

ning. Bure kommer att undvika att 

investera i bolag som är starkt 

entreprenörsdrivna och beroende 

av enskilda personer.

•   Bure kommer främst att göra 

investeringar i storleksordningen 

200 – 500 MSEK.

 

Prioriteringar på kort sikt

•   Minska skuldsättningen. 

Flera steg i denna riktning har redan 

tagits, främst genom de emissioner 

som genomfördes under 2003 och 

som tillförde Bure 750 MSEK men 

även genom försäljningen av Bures 

innehav via Nordic Capital samt för-

säljningen av innehavet i Teleca. Med 

en finansiell stabilitet kan Bure suc-

cessivt sälja tillgångar utan tidspress 

och utan att förlora viktiga värden. 

Under hösten 2003 amorterades 

cirka 600 MSEK och i februari 2004 

ytterligare cirka 240 MSEK till 

kreditgivarna.

•   Fokusera på lönsamhet och positiva 

kassaflöden i befintliga innehav. 

Detta kommer att ske genom att 

Bure, som en aktiv ägare med närhet 

och engagemang, kommer att priori-

tera lönsamhet och positiva kassa-

flöden framför expansiva strategier.

•   Utveckla Bures framtida inriktning 

för att skapa en uthålligt lönsam 

struktur med positiva kassaflöden i 

portföljbolagen. 

Detta ska uppnås genom att skapa en 

portföljstruktur som ger balans i 

Bures kassaflöden. Det innebär att 

vissa innehav kan komma att säljas 

samtidigt som kvarvarande innehav 

kan komma att kompletteras.

Långsiktiga ambitioner

Bure kommer att koncentrera sina 

investeringar till färre och större 

innehav. 

Genom detta kan effekten av Bures 

insatser för utveckling av portföljbola-

gen få bästa resultat.

 Portföljen kommer att vara diversi-

fierad och bestämd efter respektive 

bolags egenskaper och förutsättningar. 

Vissa innehav kommer att känneteck-

nas av att de är helägda med ett lång-

siktigt industriellt ägande och där till-

växt kan ske såväl organiskt som via 

tilläggsförvärv samt strukturaffärer. 

Samtidigt kan andra innehav, som 

antingen är hel- eller delägda, förädlas 

mot en tidigare avyttring.

 Bures innehav kommer även i fort-

sättningen företrädesvis att återfinnas 

inom tjänstesektorn, dock kan fokus 

komma att breddas till fler bransch-

segment än de där Bure investerat 

idag.
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Bure Förvaltnings AB bildades i slutet 

av 1992 ur de avvecklade löntagarfon-

derna. Bure försågs då med en aktie-

portfölj och kontanter till ett värde av 

2,2 miljarder kronor.

 Portföljen förändrades successivt och 

Bure inriktade sig tidigt på investeringar 

i kunskapsintensiva tjänstebranscher, 

där det fanns potential att utveckla kon-

kurrenskraftiga bolag och skapa nya 

branschstrukturer. En sådan bransch var 

hälso- och sjukvård.

Notering på börsen

I oktober 1993 noterades Bure-aktien på 

Stockholmsbörsens O-lista. Bure övergick 

då från att ha varit ett förvaltningsbolag 

till att bli ett investmentbolag. I samband 

med börsnoteringen bytte bolaget också 

namn till Investment AB Bure.

 Under åren 1994 till 1998 inrikta-

des Bures investeringar på de snabb-

växande branscherna hälso- och sjuk-

vård, IT, infomedia och utbildning. 

Under perioden genomförde Bure ett 

flertal investeringar i nya bolag och 

deltog aktivt i konsolideringen inom 

hälso- och sjukvården.

 1999 inledde Bure en strategiför-

ändring och investeringarna koncen-

trerades till onoterade bolag. För att 

förtydliga den nya inriktningen bytte 

bolaget namn till Bure Equity AB. 

 Som ett led i renodlingen mot 

onoterade innehav sålde Bure innehaven 

i Gunnebo, Nobel Biocare och Guide/

Framfab. Under 2000 delade Bure ut 

affärsområdet Hälsa- och sjukvård, som 

fått namnet Capio, till aktieägarna och 

under 2001 delades Observer ut och 

Dimension börsnoterades. Förvärv som 

Carl Bro, Journalistgruppen och Xdin 

gjordes under året.

 2003 var ett svårt år för Bure, som 

under våren hamnade i en finansiell kris. 

Bolagets akuta likviditetsbehov kunde 

dock lösas genom emissioner som 

inbringade 750 MSEK från aktieägarna.

Långsiktigt värdeskapande

Utgångspunkten för Bures strävan har 

hela tiden varit, och är fortsatt, den-

samma – att bygga värden genom att 

identifiera intressanta företag i bran-

scher med god utvecklings- och till-

växtpotential.

 Bures främsta uppgift är att skapa 

en god avkastning för bolagets aktie-

ägare. Värden skapas genom att för-

värvade företag utvecklas till en ledan-

de position inom sin bransch och posi-

tioneras för en exit.

 Från de ursprungliga 2,2 miljarder 

kronor som Bure startade med 1992 har 

6,6 miljarder kronor utdelats till aktie-

ägarna. Efter utdelningar och genom-

förda emissioner uppgår Bures substans-

värde (efter full teckning av utestående 

teckningsoptioner) per den 31 december 

2003 till 1,8 miljarder kronor. 

 Nedan följer några exempel på 

Bures transaktioner som genomförts 

under åren 1992 till 2003. 
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Private equity-marknaden

Bure verkar på marknaden för riskka-

pital. Med riskkapital menas en inves-

tering i ett företags egna kapital. 

Marknaden för riskkapital kan delas in 

i flera olika delar men består i stort av 

investeringar i noterade eller i onote-

rade bolag. 

 Marknaden för investeringar i ono-

terade bolag kallas för private equity 

och är en marknad som vuxit snabbt 

under den senaste tioårsperioden. Bara 

i Europa har över 1 300 miljarder kro-

nor ställts till förfogande för investe-

ringar i onoterade företag under de 

senaste fem åren. Även i Sverige expan-

derade marknaden kraftigt under slutet 

av 1990-talet. 

 Idag omfattar marknaden för private 

equity-investeringar i Sverige, enligt 

bedömare, cirka 200 miljarder kronor 

i förvaltat kapital med en årlig investe-

ringsvolym på mellan 5 – 8 miljarder 

kronor. 

Under de senaste åren har den svenska 

riskkapitalmarknaden genomgått en 

omfattande konsolidering med uppköp 

och sammanslagningar. Antalet risk-

kapitalbolag har minskat, många har 

försvunnit helt eller minskat kraftigt i 

storlek.

 Samtidigt har det skett ett stort 

inflöde av utländskt kapital till den 

svenska riskkapitalmarknaden och ett 

antal stora internationella riskkapital-

bolag har etablerat sig. Deras inträde 

har varit en konsoliderande faktor 

genom att ett flertal mindre aktörer 

har köpts upp.

Stor spridning

Det finns ett flertal olika aktörer på 

den svenska private equity-marknaden. 

Deras roller skiljer sig åt i flera avse-

enden, de har olika position på mark-

naden och investerar inom olika bran-

scher, i olika faser och investeringarna 

är olika stora. Flertalet aktörer på den 

svenska marknaden återfinns inom de 

tidiga faserna, faser som i regel kräver 

mindre kapital, vilket medför att fler 

aktörer kan delta. För närvarande är 

aktiviteten inom dessa tidiga faser låg. 

Även om antalet aktörer på den svens-

ka marknaden är stort, så återfinns 

mer än hälften av kapitalet hos de tio 

största. De stora aktörerna återfinns 

oftast i de senare faserna. De investerar 

mestadels i större etablerade företag, 

som verkar i mogna branscher och som 

redan tjänar pengar. Investeringar i 

sena faser kräver i regel mycket kapital.

 Trenden under de senaste åren har 

varit tydlig. Allt fler av de stora aktö-

rerna väljer i ökad utsträckning att 

investera i senare faser och investering-

arna tenderar även att bli både större 

och med en längre tidshorisont.

 Bure konkurrerar med 6 – 8 andra 

aktörer på den svenska marknaden, 

men olika branschfokus gör att antalet 

ofta är färre i en given transaktion. 

Återhämtning

Efter att ha fallit stadigt sedan toppåret 

2000 började riskkapitalmarknaden att 

stabiliseras under andra halvåret 2003, 

dock på en betydligt lägre nivå än tidi-

gare. Återhämtningen på aktiemarkna-

den har medfört att exitmarknaden 

långsamt börjat komma igång med 

successivt ökad aktivitetsnivå.

Källor: Sv. Riskkapitalföreningen, 

Nutek, Bure samt respektive företags 

hemsida.

Sidan 8 · Private equity-marknaden
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Bure återtar initiativet

Bures verksamhet bygger på att inves-

teringar och andra utflöden av kapital 

motsvaras av ett inflöde från försälj-

ningar, börsintroduktioner samt utdel-

ningar från portföljbolagen. 

 Läget på aktiemarknaden under 

2003 begränsade avsevärt Bures möjlig-

heter till försäljningar eller börsintro-

duktioner. De flesta industriella köpare 

hämmades också av den svaga konjunk-

turen och många investeringsbeslut 

sköts fram i tiden. I vissa fall hindrades 

även affärer av att de tänkbara köparnas 

egna aktier varit lågt värderad.

 Samtidigt har den svaga konjunktu-

ren i många branscher gjort att det 

krävts uthålliga finansiella resurser, 

både i portföljbolagen och hos ägarna.

Krisen i Bure

Den svaga konjunkturutvecklingen, 

som inleddes under 2001, medförde 

att lönsamheten i flera av Bures 

portföljbolag försvagades och att Bure 

tvingades att göra betydande kapital-

tillskott. Bures finansiella ställning för-

sämrades snabbt p.g.a. negativa kapital-

flöden. 

De senaste årens många förvärv, höga 

förvaltningskostnader, höga belåning, 

höga amorteringskrav samt en fortsatt 

negativ börsutveckling med en svår 

exitmarknad som följd, ledde till kraf-

tigt negativa kapitalflöden under hös-

ten 2002. Situationen förvärrades 

också av Bures tidigare stora utdel-

ningar och betydande finansiella åta-

ganden. Under hösten 2002 blev läget 

kritiskt för Bure. 

 Mot denna bakgrund inleddes ett 

program för att hantera likviditetskrisen 

och minska skuldsättningsgraden till 

halvårsskiftet 2003. Programmet inne-

höll aktiviteter för att frigöra kapital men 

också för att begränsa utflödet av kapital 

samt att uppnå kostnadsreduceringar. 

 Under våren 2003 konstaterades 

dock att den negativa marknadsutveck-

lingen fortsatt och att det initierade 

åtgärdsprogrammet inte var tillräckligt. 

Bure behövde snabbt ett likviditetstill-

skott och styrelsen fattade då beslut 

om en plan för finansiell rekonstruk-

tion av bolaget, en omprövning av 

bolagets inriktning samt en plan för 

finansiell förstärkning.

Räddningsaktion inleds

Planen för finansiell förstärkning inne-

höll emissioner om totalt 750 MSEK 

samt en långfristig kreditram om 

1 200 MSEK från bolagets kredit-

givare. 

 De föreslagna emissionerna god-

kändes av bolagsstämman den 21 maj 

2003. Intresset för emissionerna var 

stort och de gav Bure ett nödvändigt 

likviditetstillskott som säkrade hand-

lingsutrymmet för fortsatt utveckling 

av portföljbolagen.

Fortsatta aktiviteter

För att minska skuldsättningsgraden 

och fokusera på den befintliga portföl-

jen av främst onoterade bolag, avyttra-

des Bures innehav i Nordic Capitals 

fonder samt hela aktieinnehavet i det 

börsnoterade bolaget Teleca.

 Arbetet styrs vidare mot finansiell 

stabilitet för bolaget och Bure arbetar 

därför vidare med tre prioriteringar. 

 Den första prioriteringen innebär 

att skapa finansiell stabilitet och 

minska bolagets skuldsättning.
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Sedan programmet inleddes under 

våren 2003 har Bure fram till februari 

2004 minskat sin skuldsättning med 

drygt 800 MSEK. Arbetet kommer att 

fortsätta till dess styrelsen anser att 

bolaget har en acceptabel skuldsätt-

ningsgrad med sunda och stabila 

finanser. Styrelsens målsättning är att 

ha ett skuldfritt moderbolag, men 

belåning kan kortsiktigt förekomma 

beroende på kassaflödesstrukturen i 

portföljbolagen.

 Den andra prioriteringen innebär 

att Bure ska fokusera på lönsamhet 

och positiva kassaflöden i portfölj-

bolagen. 

 Som en aktiv och engagerad ägare 

har Bure initierat ett omfattande 

åtgärdsprogram för att öka försälj-

ningen, minska kostnaderna och för-

bättra både lönsamhet och kassaflöden 

i portföljbolagen. Högsta prioritet i 

portföljbolagen är att minimera risker 

i verksamheter med problem. Under 

hösten 2003 ökade Bure sitt engage-

mang i styrningen av portföljbolagen 

och representationen i portföljbolagens 

styrelser sågs över och förändrades. 

 Den tredje prioriteringen innebär 

att styrelse och ledning ska utveckla 

en tydlig inriktning för Bures framti-

da arbete i syfte att skapa en uthållig 

och lönsam struktur med positiva 

kassaflöden.

 I enlighet med den av styrelsen fast-

lagda inriktningen kommer Bures verk-

samhet att fokuseras på de befintliga 

innehaven av onoterade bolag. 

Bures framtida inriktning

Arbetet med Bures framtida inriktning 

är en kontinuerlig process och Bure 

genomför en successiv transformering 

mot den nya strategin. Den nya inrikt-

ningen innebär i korthet att nya inves-

teringar primärt kommer att ske i 

tjänstesektorn och att portföljen på 

sikt kan komma att kompletteras med 

nya branschsegment. Verksamheten 

kommer även att koncentreras till färre 

och större innehav.

Sidan 10 · Bure återtar initiativet

Checklista för Bures kortsiktiga handlingsplan

Klargöra mål
Gemensam agenda
Motivation

Mobilisera ledningsgrupp och organisation

Styrelsesammansättning
Förtroendeskapande

Återta initiativ i portföljbolagen

Klara mål
Positiva kassaflöden
Kostnadsstyrning
Uppföljning

Fokusera på lönsamhet

Indirekta innehav
Bolag med risker och åtaganden
Köpare med strategiskt motiv
Exits på goda nivåer

Nödvändiga och planerade exits

Personal
Kompetens
Kontor
Övriga kostnader

Personal- och kostnadsanpassning



Aktieägare som deltog i Bures emissioner 2003 har idag tre olika värdepapper:

Aktie – För varje gammal aktie fick ägaren köpa två nya aktier för 0,75 SEK 
per styck. Varje gammal aktie har alltså blivit tre.

Teckningsoption – För varje gammal aktie fick ägaren köpa nio teckningsoptioner 
för 0,12 SEK* per styck. Varje sådan teckningsoption ger ägaren rätt att köpa en ny 
aktie för 0,75 SEK fram till och med den 15 juni 2007.

Förlagslån – För varje gammal aktie fick ägaren möjlighet att låna ut 4,36 SEK* 
till en ränta om 10 procent per år. Lånet återbetalas den 30 juni 2007 med nominellt 
belopp om 6,75 SEK.

Samtliga ovanstående värdepapper är marknadsnoterade och kan handlas på 
Stockholmsbörsen. De aktieägare som valde att ej delta i emissionerna har kvar 
samma antal aktier som tidigare.

* Av RSV fastställt skattemässigt anskaffningsvärde 
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Bureaktien noteras sedan den 1 oktober 

1993 på Stockholmsbörsen och handlas 

sedan 1995 på börsens A-lista.

Kursutveckling

Vid årets ingång var Bures aktie-

kurs 7,17 SEK omräknat för emis-

sioner. Vid utgången av året var 

börskursen 1,04 SEK, vilket innebär 

att kursen sjönk med 85,5 procent 

under året. Det kan jämföras med 

Stockholmsbörsens SAX-index, 

som ökade med 29,8 procent 

och Affärsvärldens Investment & 

Förvaltningsbolagsindex, som ökade 

med 35,8 procent. 

 Avkastningen för Bures ägare (aktie-

ägare samt innehavare av tecknings-

optioner respektive förlagslån) har 

under året varit olika beroende på de 

i juni genomförda emissionerna. En 

aktieägare som ägde en aktie i början 

av året och som behöll den men inte 

deltog i emissionerna, har haft en 

kursutveckling på -90 procent. Om 

aktieägaren behöll sitt innehav, deltog 

i emissionerna och har kvar sitt inne-

hav vid årets slut är kursutvecklingen 

-33 procent. En ny aktieägare som 

deltog i emissionerna och har kvar sitt 

innehav har haft en positiv utveckling 

på sin investering med 52 procent. 

Fram t.o.m. den 23 februari 2004 var 

motsvarande utveckling -14 procent 

respektive 94 procent, se illustration 

till höger.

Handelsvolym

Under året omsattes 582 miljoner 

Bure-aktier på Stockholmsbörsen till 

ett värde av 735 MSEK, vilket innebär 

att 174 procent av Bures aktier omsat-

tes under förra året.

 En handelspost i Bure uppgår till 

10 000 aktier.

Bures aktie, förlagslån och 
teckningsoptioner

Bures aktie
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En ny aktieägare som deltog i emissionerna

Startkapital

Förvärv av teckningsrätt 1 unit  0,01

Kostnad för teckning i 

Bures emission   6,94

  6,95

Kapital per den  03-12-31 04-02-23

2 aktier 2,08 2,80

9 teckningsoptioner 3,51 5,58

1 förlagslån  5,00 5,13

  10,59 13,51

Värdeförändring 52% 94%

Startkapital

1 aktie vid ingången av året   10,40

Kostnad för teckning i 

Bures emission   6,94

  17,34

Kapital per den  03-12-31 04-02-23

3 aktier 3,12 4,20

9 teckningsoptioner 3,51 5,58

1 förlagslån  5,00 5,13

  11,63 14,91

Värdeförändring -33% -14%

Aktieägare som ägde en aktie vid ingången av året och som deltog i emissionerna 



Aktiestruktur

Aktiekapitalet i Bure uppgick per den 

31 december 2003 till 254,8 MSEK 

fördelat på 339,8 miljoner aktier.

 Samtliga aktier äger lika rätt till bola-

gets tillgångar och vinst. Varje aktie har 

ett nominellt värde på 0,75 SEK.

Teckningsoptioner

Vid utgången av året fanns 958,4 mil-

joner teckningsoptioner som motsvarar 

samma antal aktier. Vid full teckning 

av aktier ökar Bures utestående antal 

aktier med 287 procent till 1 293,3 

miljoner aktier. Detta ger en ovanligt 

stor utspädningseffekt, vilket är viktigt 

att vara medveten om när nyckeltal per 

aktie utvärderas inklusive bedömning 

av Bureaktiens värde.

 Teckningsoptionerna är noterade på 

Stockholmsbörsen.

Förlagslån

I samband med Bures emissioner 

under 2003 gav Bure ut ett förlagslån 

som löper t.o.m. 30 juni 2007. Lånet 

är noterat på Stockholmsbörsen.

Aktieägare

Antalet aktieägare ökade under 2003 

från 25 936 till 29 422. Andelen 

utländska investerare var vid utgången 

av året 17,6 procent (14,3).

Nyckeltal per aktie 2003-12-31

Eget kapital efter full utspädning, SEK (diskonterat) 1,40

Aktiekurs, SEK 1,04

Aktiekurs i procent av substansvärdet, % 74

Antal aktier, tusental 334 874

Moderbolagets resultat per aktie, efter full utspädning, SEK 0,12

Moderbolagets eget kapital per aktie efter full utspädning, SEK 1,40

Antal utestående optionsrätter, tusental 958 381

Totalt antal aktier inkl. utestående optionsrätter, tusental 1 293 255

De tio största teckningsoptionsinnehavarna 2003-12-31, %

Sjätte AP-fonden 16,67

Eikos 9,60

Morgan Stanley 7,06

Goldman Sachs 5,74

Catella reavinstfond 5,22

Banco småbolagsfond 3,13

UBS (Luxemburg) S.A. 2,39

LF småbolagsfond 1,94

SEB Private Bank 1,12

Jeansson SR, Tedde 0,97

Svenska
privatpersoner
44,6%

Utländska 
ägare 17,6%

Svenska 
institutioner 37,8%

Aktieägarstruktur 2003-12-31

Aktien · Sidan 13

Bures förlagslån
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De tio största aktieägarna 2003-12-31, %

Sjätte AP-fonden 15,67

Eikos 9,42

Morgan Stanley 4,40

UBS AG Norway 2,34

Nordea Bank Finland 1,57

SEB Merchant Banking 1,45

SEB Private Bank 0,76

ACH Securities 0,59

Nordea Bank 0,54

Bank Carnegie Luxemburg 0,52



Femårsöversikt

Data per aktie 1  1999 2000 2001 2002 2003

Eget kapital (substansvärde), SEK2  44,80 47,56 26,19 6,58 3,86

Eget kapital (substansvärde) efter full utspädning, SEK2  44,80 47,56 26,19 6,58 1,40

Aktiekurs, SEK  39,98 35,50 20,47 7,17 1,04

Aktiekurs i procent av det egna kapitalet, %  89 75 78 109 74

Moderbolagets eget kapital per aktie, SEK  27,83 27,23 21,78 6,58 3,86

Moderbolagets eget kapital per aktie efter full utspädning, SEK  27,83 27,23 21,78 6,58 1,40

Koncernens eget kapital per aktie, SEK  25,61 27,75 20,16 6,65 3,07

Koncernens eget kapital per aktie efter full utspädning, SEK  25,61 27,75 20,16 6,65 1,19

Moderbolagets resultat per aktie, SEK  3,23 11,16 0,47 -14,94 0,31

Moderbolagets resultat per aktie efter full utspädning, SEK 3  3,23 11,16 0,47 -14,94 0,12

Koncernens resultat per aktie, SEK  1,41 12,63 -1,24 -13,16 -0,77

Koncernens resultat per aktie efter full utspädning, SEK 3  1,41 12,63 -1,24 -13,16 -0,77

Antal aktier, tusental  158 282 158 282 153 495 151 108 334 874

Antal utestående optionsrätter, tusental  – – – – 958 381

Totala antalet aktier inklusive utestående optionsrätter, tusental  158 282 158 282 153 495 151 108 1 293 255 

Antal aktier efter full utspädning enligt RR 18, tusental  158 282 158 282 153 495 151 108 688 360

Genomsnittligt antal aktier, tusental  158 282 158 282 156 038 152 547 241 481

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning enligt RR 18, tusental  158 282 158 282 156 038 152 547 635 211

Nyckeltal

Lämnad utdelning, SEK per aktie 4, 1  18,96 13,44 1,21 – –

Direktavkastning, %  47,4 37,9 5,9 – –

Totalavkastning  5,9 36,2 -7,2 -62,8 -85,5

Börsvärde, MSEK  6 328 5 619 3 142 1 083 348

Börsvärde, MSEK, efter full teckning av utestående teckningsoptioner 5  6 328 5 619 3 142 1 083 1 345

Eget kapital (substansvärde), MSEK  7 092 7 528 4 025 995 1 294

Avkastning på eget kapital, %  11,9 40,6 1,9 -75,9 6,5

Moderbolagets resultat och ställning

Exitresultat, MSEK  529,3 2 743,0 590,4 345,1 157,7

Resultat efter skatt, MSEK  511,8 1 766,8 73,5 -2 279,1 74,6

Balansomslutning, MSEK  6 361 4 690 4 649 2 602 2 986

Eget kapital, MSEK  4 404 4 310 3 342 995 1 294

Soliditet, %  69,2 91,9 71,9 38,2 43,3

Nettolåneskuld / fordran  -452 1 149 -91 -686 -594

Nettolåneskuld / fordran efter full teckning av utestående teckningsoptioner  -452 1 149 -91 -686 -76

Koncernens resultat och ställning

Nettoomsättning, MSEK  15 444,1 7 553,4 3 996,7 6 044,5 3 767,8

Resultat efter skatt, MSEK  224,0 2 000,3 -193,2 -2 006,9 -186,9

Balansomslutning, MSEK  11 361 9 106 7 791 4 776 4 438

Eget kapital, MSEK  4 054 4 393 3 095 1 005 1 027

Soliditet, %  35,7 48,2 39,7 21,0 23,1

Nettolåneskuld  -3 760 -239 -1 542 -1 950 -1 405

Nettolåneskuld efter full teckning av utestående teckningsoptioner   -3 760 -239 -1 542 -1 950 -887

1 Samtliga historiska tal per aktie är justerade för emissioner med korrektionsfaktor enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 18.
2 Substansvärdet för helåren 2002 och 2003 motsvarar eget kapital per aktie.
3 Vid negativt resultat används genomsnittliga antalet aktier före utspädning även vid beräkning efter utspädning.
4 Utdelningarna inkluderar utdelning av dotterbolagen Capio respektive Observer. 
5 Börsvärde med hänsyn tagen till totalt antal aktier, efter full teckning av utestående teckningsoptioner, multiplicerat med aktuell börskurs den 31 december 2003.
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Värderingsprocessen

Impairment test

Bure genomför löpande interna värde-

ringar, s.k. impairment test, av samtliga 

portföljbolag. Styrelsen har fastställt 

ett internt regelverk som innebär att 

ledningen kvartalsvis följer upp gjorda 

värderingar för att konstatera om det 

finns indikationer på att bokförda vär-

den behöver justeras. Om sådana indi-

kationer inte finns sker en komplett 

värdering av varje portföljbolag två 

gånger om året.

Kassaflödesvärderingar

Värderingen sker genom att en prognos 

upprättas över de förväntade framtida 

kassaflöden som portföljbolagens rörel-

ser förväntas generera. Antaganden 

görs om framtida tillväxttakt, EBITA-

marginaler (rörelsemarginal före good-

willavskrivningar), investeringsnivåer, 

avskrivningar, rörelsekapitalbindning 

och skatt. 

 Eftersom Bure verkar i branscher 

som i närtiden förväntas ha högre 

tillväxt än den genomsnittliga ekono-

min, omfattar prognosperioden 10 år. 

Därefter läggs ett evigt antagande på 

ovanstående faktorer som gäller för den 

s.k. terminalperioden, dvs. tiden efter 

10 år. Det framräknade kassaflödet 

under prognosperioden och för termi-

nalperioden nuvärdeberäknas med ett 

avkastningskrav som fastställs individu-

ellt för varje bolag.

Nuvärdet av kassaflödet under prog-

nosperioden och terminalperioden 

reduceras därefter med portföljbolagets 

nettoskuld (alternativt ökas med netto-

kassa). Justering sker också för kända 

åtaganden som ej ingår i rörelsens kassa-

flöde, exempelvis skyldighet att betala 

tilläggsköpeskillingar eller liknande.

Avkastningskrav

Avkastningskravet räknas fram utifrån 

tre komponenter. Den första kompo-

nenten utgörs av en riskfri ränta. Som 

riskfri ränta har Bure valt att använda 

räntan för 5-åriga statsobligationer, 

vilken motsvarar 3,98 procent per den 

31 december 2003.

 Därefter tillkommer en generell 

riskpremie vilken för närvarande 

fastställts till 5 procent. Denna kan 

uppfattas som den absolut minsta risk-

premie som måste beaktas utöver riskfri 

ränta. Den tar ej hänsyn till bolags-

specifika risker.

 Slutligen bestäms en bolagsspecifik 

riskpremie. Denna är olika beroende på 

riskprofilen för respektive investering. 

Riskpremien bestäms baserat på en 

bedömning om portföljbolagets rörelse-

risk, finansiella risk samt andra identi-

fierade risker som ej ingår i finansiell 

risk eller rörelserisk. 

Noterade innehav

Noterade innehav värderas i substans-

värdet till aktuell börskurs på respektive 

bokslutsdag.

Nedskrivningar och reverseringar

Om ett impairment test enligt ovan 

visar på att värdet för ett bolag under-

stiger bokfört värde sker en nedskriv-

ning. 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 

reversering av värdet. Det interna regel-

verket ställer högre krav på en reverse-

ring än på en nedskrivning. Reversering 

av värdet görs inte över anskaffnings-

värdet. 

Orealiserade övervärden

Orealiserade övervärden över anskaff-

ningsvärdet i onoterade bolag kommer 

inte till uttryck i Bures redovisade egna 

kapital.

Osäkerhet i värderingar

Att värdera ett företag innebär alltid att 

ta ställning till en bedömning av vad 

som ska ske i framtiden. De värden 

som presenteras i Bures bokförda värde 

speglar ledningens uppfattning om att 

den framtida utvecklingen för respek-

tive portföljbolag innebär att det bok-

förda värdet kan försvaras enligt ovan 

beskrivna värderingsprocess.
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Nedskrivning
av bokfört 
värde

Orealiserat och 
icke redovisat 
övervärde
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Bures redovisade egna kapital (sub-

stansvärdet) har ökat från 995 MSEK 

till 1 812 MSEK om hänsyn tas till 

att full teckning kommer att ske av 

utestående teckningsoptioner. Justerat 

för de emissioner, som skedde under 

2003, är ökningen 104 MSEK. 

Utöver emissionerna förklaras ökning-

en av att realisationsvinster med 

158 MSEK uppstått i samband med 

försäljning av främst Nordic Capital. 

Ökningen förklaras också av att de 

noterade innehaven Teleca (sålt i sep-

tember) och Scribona haft en positiv 

utveckling under året med tillsam-

mans 152 MSEK. 

 På onoterade innehav har såväl 

reverseringar som nedskrivningar skett 

under året med netto -47 MSEK. 

Vidare har löpande förvaltningskost-

nader påverkat med -119 MSEK 

respektive moderbolagets finansnetto 

med -70 MSEK.

Bures eget kapital (substans-

värde) ur ett riskperspektiv

På nästa sida illustreras uppbyggnaden 

av Bures balansräkning och samman-

sättningen av Bures eget kapital. 

 Bures eget kapital utgör nettot av 

värdet på investeringarna (tillgångar-

na) i Bures balansräkning med avdrag 

för Bures skulder. 

 Bure har en soliditet på 43 procent 

(38) vilket innebär att 43 procent 

av tillgångarna finansierats med eget 

kapital och 57 procent med främ-

mande kapital. Med hänsyn till full 

framtida teckning av utestående teck-

ningsoptioner uppgår den justerade 

soliditeten till 60 procent.

 

Om tillgångarna belånas exponeras 

aktieägarnas värden i högre grad än 

om tillgångarna är obelånade. En 

variation i tillgångarnas värde, oavsett 

om det består i en felbedömning av 

tillgångens värde eller en faktisk värde-

förändring, bedöms påverka aktie-

ägarens värde med faktor 1,0 i såväl 

positiv som negativ riktning utifrån 

det läge som gällde per årsskiftet 

2003/2004. Det vill säga, om tillgång-

arnas värde förändras med 10 procent, 

påverkas eget kapital efter hänsyn till 

full teckning av utestående tecknings-

optioner med 10 procent. Vid 

ingången av året var Bures soliditet 

38 procent och motsvarande känslig-

hetsfaktor låg då på 2,6. 

Egna kapitalets utveckling 

Sidan 16 · Egna kapitalets utveckling

Redovisat eget kapital (substansvärde)

 2003 2002

Eget kapital, MSEK  1 294 995

Eget kapital, MSEK efter full teckning av utestående 

teckningsoptioner 1 812 995

Eget kapital per aktie före full utspädning, SEK 3,86 6,58

Eget kapital per aktie efter full utspädning

Diskonterat med 10 procent, SEK 1,40 6,58

Odiskonterat, SEK 1,56 6,58

Redovisat eget kapital (substansvärde), MSEK

Vid utgången av 2002 995

Emissioner 1 713

Realiserade värdeförändringar i Bures innehav 258

Omvärderingar i Bures övriga innehav 5

Förvaltningskostnader, finansnetto och övrigt -189

Nyteckning med stöd av optioner samt löpande diskontering 30

Vid utgången av 2003 1 812

1  I beräkningen ovan avses det egna kapitalet efter antagande om full teckning av ute-

stående teckningsoptioner, där de tecknats fullt ut juni 2007 men med ett diskonterat 

värde om 10 procent.



Affärsmässig risk

Bures affärsmässiga risk utgörs av de 

investeringar som finns i företagets 

portfölj. Investmentbolag som Bure 

erbjuder sina aktieägare en naturlig 

riskspridning genom att investera i ett 

flertal bolag med skiftande affärsverk-

samheter. Bure har valt att koncentrera 

verksamheten till främst onoterade 

företag inom branscher som känne-

tecknas av hög tillväxtpotential och ett 

högt kunskapsinnehåll. Det kan vid 

en genomgång av bolagen noteras att 

konjunkturkänsligheten är relativt hög 

även om det varierar mellan bolagen. 

Finansiell risk

Bure hamnade i ingången av 2003 i en 

finansiell kris. De kraftigt försämrade 

exitmöjligheterna, befintliga finansiella 

åtaganden i samverkan med det värde-

fall, som vid denna tidpunkt drabbade 

Bures innehav, påverkade den finan-

siella ställningen negativt. 

 I syfte att stabilisera Bures finan-

siella position genomfördes under 

2003 emissioner om sammanlagt 

750 MSEK. I samband med emissio-

nerna erhöll Bure också en långfristig 

finansieringslösning från Bures banker, 

som sträcker sig till och med den 

31 december 2006. 

 I syfte att ytterligare balansera den 

finansiella risken har Bure genomfört 

andra riskbegränsande åtgärder.

Under året har ytterligare ett program 

genomförts för att väsentligen reducera 

Bures förvaltningskostnader. I portföl-

jen har det under året varit fokus på 

att minska risken i Bures investeringar 

och i de finansiella åtaganden som 

Bure har. Bure har medvetet minskat 

sina intressen i så kallade indirekta 

innehav, vilka tidigare inneburit stora 

åtaganden i form av löpande manage-

ment fee-kostnader och stora investe-

ringsåtaganden. Vidare har omfattande 

kostnadsbesparingar genomförts i 

Bures direkta innehav. 

 Emissionerna och den långfristiga 

bankfinansieringen gav utrymme 

för att försäljning av icke strategiska 

tillgångar nu kan ske utan tidspress. 

Under året har Bure kunnat sälja sitt 

innehav i Nordic Capitals fonder och i 

Teleca under ordnade former.

Soliditet vid full teckning ~ 60%
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Redovisad soliditet ~ 43% 
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Portföljanalys

Sidan 18 · Portföljanalys

Bures investeringsportfölj innehöll vid 

utgången av 2003 totalt 26 portfölj-

bolag, att jämföra med 45 portfölj-

bolag vid utgången av 2002. Minsk-

ningen är en direkt konsekvens av 

Bures fastlagda handlingsplan att foku-

sera mot färre och större innehav.

Den sammanlagda investeringsportföl-

jen hade ett bokfört värde på 

1 826 MSEK (1 901) och ett redovisat 

substansvärde på 1 812 MSEK (995) 

efter avdrag för skulder (räknat efter 

antagandet att utestående tecknings-

optioner används till aktieteckning 

fullt ut).

 Tabellen på följande sida ger en 

översikt över Bures portföljinnehav per 

den 31 december 2003.

Direktägt och onoterat

Hela investeringsportföljen utgörs av 

direktägda företag, dvs. nästan 

100 procent (62) av portföljens totala 

bokförda värde. Andelen onoterade 

innehav står för cirka 84 procent (87) 

av portföljens bokförda värde.

Spridning över flera branscher 

Investeringarna är spridda över ett 

mindre antal branscher med tyngd-

punkt på IT, utbildning, media, och 

teknikkonsulter. IT-området består av 

delbranscherna IT-konsulting, 

IT-distribution och integration samt 

programvara och IT-utrustning. 

Genom innehavet i Mölnlycke 

Health Care, som utgör 9 procent av 

substansvärdet, är Bure representerat i 

sjukvårdssektorn (utrustning för opera-

tion och sårvård).

Portföljförändringar 2003

Sammanlagt genomförde Bure under 

2003 nyinvesteringar om 100 MSEK 

(273). Härav avser 40 MSEK investe-

ring för att öka till 100 procents ägande 

i Citat, 39 MSEK avsåg investeringar i 

Nordic Capital, vilket sedermera avytt-

rats, 10 MSEK ökning av ägarandelen 

i Cygate till cirka 94 procent och reste-

rande belopp ökning av ägarandelen i 

Business Communication Group till 

100 procent. 

 Utöver nyinvesteringar enligt ovan 

har investeringsvärdet i befintliga port-

följbolag ökats med 345 MSEK genom 

kapitaltillskott. Sammanlagt har 

Mercuri erhållit 114 MSEK i tillskott 

för att finansiera tilläggsköpeskillingar 

och tilläggsförvärv. Vittra har erhållit 

70 MSEK i tillskott för att trygga bola-

gets expansion. Simonsen har under 

året erhållit tillskott om 74 MSEK för 

investeringar i verksamheten.

 Utöver investeringar och tillskott 

har bokfört värde på aktier ökats med 

105 MSEK till följd av omvandling 

av de fordringar Bure haft på portfölj-

bolagen. 

 Totalt genomfördes avyttringar om 

898 MSEK (577) med ett sammanlagt 

exitresultat om 158 MSEK (345). 

Direkt 100%Indirekt 0%

Direkt / indirekt ägande  
av bokfört värde

Noterat
285 MSEK

Onoterat
1527 MSEK

Onoterade / noterade 
tillgångar av bokfört värde

Värderingsprinciper för substansvärdet

Substansvärdet beräknas som moderbolagets synliga egna kapital samt över- och under-

värden i noterade tillgångar. De onoterade tillgångarna upptas till bokfört värde. (Se även 

avsnittet om värderingsprocessen på sid 15.)
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Portföljöversikt

 Andel Andel Bokfört värde/ 
 kapital, röster, substansvärde,
 % % MSEK 

Onoterade innehav    

Systeam 48,00 48,00 213

Carl Bro 50,45 50,45 213

Parere (f.d. PAHR) 100,00 100,00 205

Cygate 93,92 93,92 181

Mölnlycke Health Care 7,50 7,50 169

Mercuri International Group 100,00 100,00 163

Vittra 85,00 85,00 128

Citat 100,00 100,00 97

Xdin 57,46 59,16 30

Business Communication Group 100,00 100,00 29

Retea 100,00 100,00 29

Scandinavian Retail Center 100,00 100,00 25

Celemiab Group 32,14 32,14 19

Simonsen Sverige 100,00 100,00 9

Elmo Leather 9,84 9,84 4

Bure Kapital 100,00 100,00 4

Informator Training Group 100,00 100,00 0

CR&T Ventures 100,00 100,00 2

Cindra 100,00 100,00 4

Övriga vilande bolag   2

Andra direkta innehav   15

Totalt   1 541

Noterade innehav   

Scribona 34,97 28,79 256

Dimension 32,67 32,67 29

Totalt   285

Bure Finans*   

Räntebärande fordringar dotterbolag   177

Övriga räntebärande fordringar   63

Likvida medel och placeringar   762

Övriga tillgångar   158

Räntebärande skulder   -1 596

Övriga skulder   - 96

Totalt   - 532                                                                                                                                                                    

Moderbolagets egna kapital (substansvärde)    1 294   

Tillskott till eget kapital efter full teckning, 958 380 647 aktier á 0,75 SEK, nuvärdesberäknat med 10%  518

NUVÄRDESBERÄKNAT EGET KAPITAL EFTER FULL TECKNING AV UTOMSTÅENDE TECKNINGSOPTIONER  1 812

Nuvärdesberäknat eget kapital per aktie efter full utspädning fördelat på 1 293 254 500 aktier (10%)  1,40

Eget kapital per aktie efter full utspädning (utan hänsyn till nuvärdesberäkning)   1,56

* I Bure Finans ingår moderbolagets övriga tillgångar och skulder.

Kommentar till tabellen:
Huvuddelen av Bures innehav utgörs av onoterade innehav, vilket medför att eventuella övervärden inte framgår. 
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Verksamhet

Systeam arbetar dels som bred IT-konsult till 

små- och medelstora företag (SME) dels, som 

specialist inom Enterprice Resource Planning 

(ERP), systemutveckling och management-

tjänster till större företag. Koncernen har 

cirka 1 000 medarbetare och är etablerad på 

48 orter i Norden. Kundkretsen är spridd på 

cirka 3 000 företag i ett stort antal branscher. 

Några av de viktigaste är industri & handel, 

skog samt hälso- och sjukvårdsindustrin. 

Välriktat kunderbjudande

För SME-kunderna, som ofta utnyttjar före-

tagets hela bredd, blir Systeam en strategisk 

partner med helhetssyn och förmåga att delta 

i kundens egen affärsutveckling. Stora verk-

samheter har ofta en intern IT-avdelning. För 

dem erbjuder Systeam strategi- och affärsut-

veckling, systemutveckling, systemintegration, 

branschlösningar samt drift & support. 

Marknad

IT-branschen har under 2003 känneteck-

nats av en fortsatt svag marknad med ökad 

konkurrens och prispress. Eftersom denna 

situation i princip har funnits sedan år 2000 

har detta lett till att det stora flertalet bolag 

lever på marginalen. De har antingen krympt 

och anpassat sig till den svaga efterfrågan 

alternativt försökt att överleva på kapital från 

räddningsaktioner och nyemissioner. 

 I denna marknadssituation har Systeam 

visat på tillväxt med cirka 8 procent med en 

lönsamhet som ligger i topp inom branschen. 

 Inom branschen är omvandlingstrycket 

stort och antalet strukturaffärer ökar. Idag 

efterfrågar kunderna leverantörer med bred 

kompetens som kan ikläda sig ett totalansvar 

för komplexa projekt med integration inom 

olika lösningar och teknologier. Systeam är 

idag väl positionerade på marknaden som en 

ledande leverantör mot SME-segmentet.

Året i korthet

•  Systeam förvärvade under året Hands svenska 

och finska verksamheter, vilket ytterligare 

förstärkte företagets position som en av de 

ledande aktörerna mot SME-segmentet. 

Förvärven har ökat antalet anställda med 

160 personer på sju orter. 

•  Inom hälso- och sjukvårdsmarknaden har 

Systeam under 2003 positionerat sig som en 

strategisk partner till landstingen genom sitt 

arbete kring strukturfrågor med begrepps-

process- och informationsmodellering. 

•  Avtal tecknades med Procurator och 

Papperskedjan om leverans och implemente-

ring av affärssystemet Jeeves Enterprise. 

•   Systeam breddade sitt erbjudande inom 

ERP-området genom att under året bygga 

upp kompetens inom affärssystemen SAP, 

Movex, Navision och Axapta.

Ur Bureperspektiv

Bures ambition är att Systeam ska stärka sin 

roll som ett av Nordens ledande konsultbolag 

inom administrativa IT-tjänster. Det långsik-

tiga, operativa perspektivet inriktas på fortsatt 

tillväxt med bibeållen lönsamhet.

Värdeskapande IT-partner

Systeam arbetar dels som IT-konsult till små och medelstora företag (SME) 
dels, som specialist mot större företag inom Enterprice Recource Planning 
(ERP), systemutveckling och managementtjänster. Systeam erbjuder även 
ett heltäckande IT- och driftansvar i en säker miljö.
Niclas Ekblad, VD

Systeam

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003      2002       2001

Nettoomsättning                              1 058         978         953

Rörelsens kostnader                         -1 009        -928       -905

Just. rörelseres. f. goodwillavsk.             49           50           48

%                                                        4,6          5,1          5,0

Jämf.störande poster                               4            -3           -7

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                     -1            -2           -1

Rörelseres. f. goodwillavskr.                   52           45           40

%                                                        4,9          4,6          4,2

Goodwillavskrivningar                          -23          -15           -8

Rörelseresultat                                       29           30           32

Finansiellt netto                                       4            -3           -2

Resultat före skatt                                 33           27           30

Minoritet och skatter                            -17            -8         -10

Nettoresultat                                         16           19           20

 

NYCKELTAL, MSEK                         2003      2002       2001

Tillväxt, %                                               8             3           26

Balansomslutning                                496         434         408

Eget kapital                                         239         224         129

Soliditet, %                                           48           52           32

Nettoskuldsättning                                44           52         -53

Medelantal anställda                           857         774         771

Förädl. värde per anställd                     0,7          0,6          0,6

För mer information se 
www.systeam.se

Bures ägarandel i %              48

Bokfört värde, MSEK            213

Förvärvstidpunkt                1999

Styrelseordförande: 
Lennart Svantesson
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Carl Bro är ett internationellt teknikkonsultföretag verksamt inom 
bland annat byggnation, transport, infrastruktur, energi, vatten och 
miljö, industri, IT&GIS samt internationella bistånds- och utvecklings-
projekt.

Birgit W. Nørgaard, VD 

Helhetsleverantör av teknikkonsultlösningar
Verksamhet

Carl Bro är en helhetsleverantör av teknik-

konsultlösningar inom flera områden.

•  Byggnation och anläggning erbjuder bland 

annat konsulttjänster inom byggteknisk 

rådgivning och projektering för bygg- och 

infrastrukturprojekt.

•  Industri och marin innebär produktions-

planering, automation, processutveckling, 

produkt- och designutveckling, industri-

miljö samt fartygsprojektering och fartygs-

inspektion.

•  Vatten och miljö innefattar bland annat lös-

ningar omkring spillvatten, asfalt, förorenad 

jord, vatten och natur.

•  Energi behandlar samtliga delar av energikäl-

lan såsom dimensionering av produktions-

kapacitet och produktionsutveckling samt 

distribution/överföring. 

•  IT och GIS-området utvecklar geografiska 

informationssystem samt IT-tjänster som 

understöder Carl Bro-gruppens övriga 

verksamheter.

•  Internationella bistånds- och utvecklings-

projekt levereras till ett 50-tal länder. 

Kompetensområdet inkluderar ekonomisk 

utvecklingsanalys, infrastruktur-, vatten-, 

energi- och miljöanalyser samt personalut-

veckling.

Marknad

Skandinavien är bolagets största marknad då 

Danmark och Sverige står för två tredjedelar 

av den totala omsättningen. Cirka 50 procent 

av Carl Bro-gruppens omsättning hänförs till 

bygg- och anläggningssektorn och 25 procent 

till energi, vatten och miljö. Övriga 25 pro-

cent utgörs av industri, marin, samt interna-

tionella biståndsprojekt.

 Carl Bro-gruppen arbetar med både offent-

liga och privata kunder samt danska och interna-

tionella biståndsorganisationer. Bland de största 

kunderna finns Danmarks Radio, World Bank, 

EU, Sydkraft och Stockholms stad. 

 Carl Bro-gruppen är bland en av 

Skandinaviens tre största tekniska konsult-

verksamheter och har på de lokala marknader-

na en ledande position inom verksamhetens 

spetskompetensområden.

Året i korthet

•  Marknaden för teknikkonsulttjänster i 

Storbritannien var stabil under året medan 

den svenska marknaden mattades betydligt. 

De danska och internationella delarna av 

verksamheten har präglats av en svår mark-

nad 2003. 

•  Lönsamhetsförbättrande åtgärder har 

genomförts i Danmark och Sverige, vilket 

har inneburit väsentliga personalreducering-

ar. Allt utanför Carl Bros kärnverksamhet 

har avyttrats eller avvecklats. 

Ur Bureperspektiv

Carl Bro har under 2003 genomfört flera 

rationaliseringsprogram samt fortsatt att foku-

sera på kärnverksamheten. Bolaget står stärkt 

inför 2004 genom nämnda åtgärder samt efter 

en nyemission på 75 MDKK som genomförts 

efter rapportperiodens utgång. En konsolide-

ringsfas pågår i Norden med bolagsköp och 

sammanslagningar. Bure ser positivt på Carl 

Bros utvecklingsmöjligheter. 

Bures ägarandel, %               50

Bokfört värde, MSEK            213

Förvärvstidpunkt                2001

Styrelseordförande: 
Kjell Nilsson

Ledamot anställd i Bure: 
Kenneth Asplund

För mer information se 
www.carlbro.com                      

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003       2002     2001*

Nettoomsättning                             2 444      2 694      2 713

Rörelsens kostnader                        -2 474     -2 715    -2 728

Just. rörelseres. före goodwillavsk.        -30          -21         -15

%                                                       -1,2         -0,8        -0,6

Jämf.störande poster                           -20          -20         -63

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                     -1            -8             2

Rörelseres. f. goodwillavskr.                  -51          -49         -76

%                                                       -2,1         -1,8        -2,8

Goodwillavskrivningar                          -18          -16         -50

Rörelseresultat                                      -69          -65       -126

Finansiellt netto                                   -19          -18         -14

Resultat före skatt                                -88          -83       -140

Minoritet och skatter                              6           11         -14

Nettoresultat                                        -82          -72       -154

NYCKELTAL, MSEK                         2003       2002     2001*

Tillväxt, %                                              -9            -1           14

Balansomslutning                            1 050      1 174      1 523

Eget kapital                                          89         176         275

Soliditet, %                                            8           15           18

Nettoskuldsättning                             -215        -210       -183

Totala antalet anställda                    2 552      2 961             –

Medelantal anställda                        2 689      3 080      3 227

Förädl. värde per anställd                     0,4          0,5          0,5

*Proforma inklusive Sycon.

C
arl Bro
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Parere

Totallösningar inom personaladministration
Verksamhet

Parere-koncernen är en av Sveriges ledande 

leverantörer inom HRM-system (Human 

Resource Management). Koncernen 

består av bolagen Parere (f.d. PAHR) och 

Syncronos (f.d. Time Recorder Data). 

Parere-koncernen erbjuder totallösningar 

inom löne- och personaladministration 

och har drygt 150 medarbetare i Sverige 

och Norge. Medarbetarna utgörs främst av 

konsulter samt av kundstöds- och utveck-

lingspersonal. Kundkretsen består av stora 

och medelstora företag och organisationer i 

Sverige, Norge och Danmark. Koncernen är 

en av de ledande aktörerna på den svenska 

landstings- och kommunmarknaden.

Ny koncernstruktur

Då skillnaderna mellan HRM-marknadens 

olika segment blir allt mindre och behovet 

av skilda system för skilda delmarknader inte 

längre föreligger, samt för att säkerställa den 

långsiktiga konkurrenskraften, sammanfördes 

vid årsskiftet verksamheterna i dotterbolagen 

Svenska PA System och Palett HRM till 

moderbolaget. Samtidigt genomfördes en 

namnändring till Parere. Verksamheten i dot-

terbolaget Quickit avvecklades vid samma 

tidpunkt. På kort sikt erhålls kostnadsfördelar 

och utvecklingsarbetet, av ett för alla delmark-

nader gemensamt personalsystem, underlättas 

och effektiviseras. På längre sikt finns bety-

dande kostnadsbesparingsmöjligheter samti-

digt som konkurrenskraften avsevärt stärks.

Marknad

HRM-marknaden, som till stora delar bär 

stark nationell prägel, har under senare år ökat 

i betydelse. Intresset för området från stora 

internationella aktörer som SAP, Oracle och 

PeopleSoft har ökat, även om deras närvaro på 

den skandinaviska marknaden är begränsad.

 Pareres huvudkonkurrenter inom offentlig 

sektor i Sverige är WM-Data och TietoEnator 

och inom den privata sektorn SEMA och 

TietoEnator. Outsourcing av hela löne- och 

personalfunktioner bedöms ha en stark fram-

tida tillväxt, speciellt eftersom området i USA 

och Syd- och Mellaneuropa är väsentligt mer 

penetrerat. Parere är väl positionerat inom 

området genom sitt etablerade samarbete med 

Proffice.

Året i korthet

•  Som en av två utvalda leverantörer, tecknades 

ett ramavtal med Ekonomistyrningsverket 

avseende löne- och personalsystem för den 

svenska stadsförvaltningen. För Parere öpp-

nar detta en ny och betydande delmarknad.

•  Parere hade under 2003 stora försäljnings-

framgångar på den kommunala marknaden.

•  Ett utvecklingsarbete påbörjades under året 

som ska resultera i ett, för alla marknadsseg-

ment, gemensamt löne- och personalsystem 

som på sikt möjliggör betydande kostnads-

besparingar.

Ur Bureperspektiv

Bolaget har inför 2004 genomfört ett namn-

byte till Parere samt omorganiserats i syfte 

att bättre kunna utnyttja befintliga resurser 

och stärka sin konkurrenskraft. Under 2003 

påbörjades arbetet med att ta fram nästa gene-

rations system. En konsolideringsfas pågår 

i Norden med bolagsköp och sammanslag-

ningar. Parere är mycket väl positionerat för 

att möta framtidens marknad. 

Parere (f.d. PAHR) utvecklar samt tillhandahåller programvara och 
tjänster för att hjälpa verksamheter att förädla och effektivt admini-
strera sitt human- och strukturkapital.

Hans-Åke Carlsson, VD

Bures ägarandel i %            100

Bokfört värde, MSEK            205

Förvärvstidpunkt                2001

Styrelseordförande: 
Per Grunewald

Ledamot anställd i Bure:           
Carl Backman

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003       2002       2001

Nettoomsättning                                 211         212         200

Rörelsens kostnader                            -169        -172       -154

Just. rörelseres. f. goodwillavsk.             42           40           46

%                                                      19,9        18,8        23,0

Jämf.störande poster                              -2             0           -1

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                      0             0             0

Rörelseres. f. goodwillavskr.                   40           40           45

%                                                      19,1        18,8        22,5

Goodwillavskrivningar                          -14          -12         -11

Rörelseresultat                                       26           28           34

Finansiellt netto                                      -5            -7         -10

Resultat före skatt                                 21           21           24

Minoritet och skatter                               7            -9           -7

Nettoresultat                                         28           12           17

NYCKELTAL, MSEK                         2003       2002       2001

Tillväxt, %                                               0             6           68

Operativt kassaflöde                              28           34           37

Balansomslutning                                298         326         305

Eget kapital                                         125           99           76

Soliditet, %                                           42           30           25

Nettoskuldsättning                               -92        -124       -149

Totala antalet anställda                        156         151         133

Medelantal anställda                           154         149         126

Förädl. värde per anställd                     1,0          1,0          1,1

För mer information se 
www.parere.se
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Verksamhet

Cygate tillhandahåller säkra och övervakade 

IP-nätverkslösningar. Tjänsteutbudet omfat-

tar support och underhåll, utbildning samt 

dygnet-runt-tjänster inom övervakning, drift, 

säkerhet och rapportering.

 Cygatekoncernen verkar i Norden med dot-

terbolag i Sverige, Finland, Danmark och via 

partners i Norge. Bolaget har en stark mark-

nadsposition och antalet medarbetare uppgår 

till cirka 280. Bland kunderna finns Nokia, 

Volkswagen, TietoEnator och Song Networks. 

Tar ett helhetsgrepp

Cygate erbjuder säkra nätverkslösningar base-

rade på IP-teknologi, avsedda för lokala och 

globala nät, bredbandsnät, trådlösa nät, IP-

telefoni, datalagring m.m. Genom att ta ett 

helhetsgrepp och arbeta fram lösningar i steg 

från analys, design och installation till utbild-

ning, drift och underhåll säkras att lösningen 

når avsedda mål samt skapar en grund för en 

fortsatt utveckling i önskad riktning.

Kompetens och engagemang

Cygate har de högsta certifieringsnivåerna hos 

sina strategiska leverantörer. Detta har givit 

såväl djup kompetens som bred resursbas. 

Genom långsiktiga partnerskap med leveran-

törer säkras fortsatt kompetensutveckling och 

effektivt samarbete.

Marknad

Året kännetecknas av att ha varit ett av bran-

schens hittills svagaste år. Med prognoser 

under årets början på en svag, men ändock 

tillväxt, reviderades dessa under året till noll-

tillväxt. Branschens utveckling 2003 har påver-

kat alla led i värdekedjan. Leverantörer, distri-

butörer och återförsäljare har pressats hårt och 

i flera fall konsoliderats eller satts i konkurs. 

 Arbetslösheten inom IT-branschen har 

under året fortsatt att stiga och i Danmark 

har man under 2003 nått toppnoteringar.

Säkerhet förutspås ha en fortsatt tillväxt under 

2004 och mobilitet får en allt större betydelse.

Året i korthet

•  I en tuff IT-bransch har Cygate under året 

tecknat 3 – 5 årskontrakt med ett antal 

större kunder som SVT, Systembolaget och 

Metso Corporation. 

•  I syfte att tillvarata synergieffekter har grup-

pens bolag konsoliderats. Den svenska verk-

samheten har slutfört den under året påbör-

jade integrationen av Måldata och Cygate 

Sweden, med ett lyckat resultat. De två fin-

ska verksamheterna har slagits samman och 

den danska verksamheten har genomgått 

omstrukturering och effektivisering.

Ur Bureperspektiv

Som en av Nordens ledande aktörer inom sin 

nisch har Cygate under året stärkts ytterligare 

genom ett antal betydelsefulla kundkon-

trakt, en nyemission samt genomförandet av 

omstruktureringsprogram. Cygate besitter de 

kompetenser och erbjudanden som gör att 

bolaget kan ta tillvara framtida tillväxtmöjlig-

heter inom exempelvis IP-telefoni, managed 

services, trådlösa nät och säkerhet. När mark-

naden vänder finns goda förutsättningar att 

utifrån denna plattform nå en god utveckling 

för Cygate.

 Nyemissionen innebar att Cygate fick en 

förstärkt balansräkning

Helhetslösningar inom IT-infrastruktur

Cygate tillhandahåller säkra och övervakade IP-nätverkslösningar. 
Cygate designar, installerar, underhåller och driftsätter säker 
IT-infrastruktur baserad på egna och partners produkter. 

Bengt Lundgren, VD

C
ygate

För mer information se 
www.cygategroup.com

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003      2002       2001

Nettoomsättning                                 787         740         964

Rörelsens kostnader                            -763        -775       -945

Just. rörelseres. f. goodwillavsk.             24          -35           19

%                                                        3,1         -4,7          2,0

Jämf.störande poster                            -20          -10           -7

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                      0             0             0

Rörelseres. f. goodwillavskr.                    4          -45           12

%                                                        0,5         -6,0          1,2

Goodwillavskrivningar                            -5          -25           -6

Rörelseresultat                                        -1          -70             6

Finansiellt netto                                       0            -1             0

Resultat före skatt                                  -1          -71             6

Minoritet och skatter                              -8          -11         -18

Nettoresultat                                          -9          -82         -12

NYCKELTAL, MSEK                         2003      2002       2001

Tillväxt, %                                               6          -23           32

Operativt kassaflöde                                0             5           25

Balansomslutning                                332         391         366

Eget kapital                                           77           36         123

Soliditet, %                                           23             9           34

Nettoskuldsättning                                 -5          -44           30

Totala antalet anställda                        278         342         276

Medelantal anställda                           287         291         261

Förädl. värde per anställd                     0,8          0,6          0,8

Bures ägarandel i %              94

Bokfört värde, MSEK            181

Förvärvstidpunkt                1999

Styrelseordförande: 
Börje Bengtsson

Ledamot anställd i Bure: 
Iréne Axelsson
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Mercuri International är Europas ledande konsult- och utbildnings-
företag inom försäljning och ledarskap, med verksamhet i alla världs-
delar via helägda dotterbolag och licenstagare. 

M
ercuri International

Håkan Hederstierna, VD

Internationell partner för tillväxt via försäljning
Verksamhet

Mercuri International har mer än fyrtio års 

erfarenhet av att leverera säljutbildningar och 

kringliggande tjänster till kunder i Europa. 

Med ett starkt nätverk inom och utom 

Europa kan Mercuri möta globala företags 

hela behov av utveckling inom sälj-, chefs-, 

marknads- och servicefunktionerna. Mercuri 

International är verksamt i cirka 40 länder, 

varav merparten genom egna helägda dotter-

bolag och resten via franchisetagare. Antalet 

medarbetare uppgår sammanlagt till cirka 

700 personer. Varje år genomför bolaget totalt 

cirka 5 000 utvecklingsprojekt i nära sam-

arbete med sina kunder. 

Utvecklar kundens affärer

Mercuri Internationals erbjudande syftar 

till att utveckla och uppgradera försälj-

ningsfunktionen i kundföretagen, inklusive 

chefs- och serviceinsatser. Under devisen 

”Taking sales to a higher level” tar bolaget 

ansvar för hela utvecklingsprocessen; från 

nulägesanalys och val av utvecklingsinsatser 

till implementeringsstöd och resultatmät-

ning. Ambitionen är att öka andelen multi-

nationella uppdrag, där Mercuri 

International har konkurrensfördelar, dels 

genom sitt omfattande geografiska nätverk, 

dels genom sina arbetsmodeller som är väl 

anpassade till stora organisationer. 

Marknad

Marknaden för standardiserade utbildnings-

tjänster har påverkats kraftigt av lågkon-

junkturen. Samtidigt tillhör försäljnings-

funktionen de områden som trots detta kan 

prioriteras av företagsledningar, som ser en 

positiv vinstpåverkan av Mercuris program 

och insatser för en effektivare försäljning. 

Mercuri strävar efter att gradvis ompositio-

neras till marknaden för utveckling av före-

tags organiska tillväxt via effektiv försäljning. 

Med mer omfattande kundprojekt, som 

består av ett flertal verktyg där ren utbild-

ning endast är ett inslag, kan Mercuri nå 

större organisationer och kapitalisera bättre 

på sitt kunnande och på sitt globala nätverk. 

Året i korthet

•  Marknaden för utbildningstjänster i Europa 

har varit svag under året. Viss ljusning kan 

dock skönjas för mer komplexa utvecklings-

tjänster av investeringskaraktär.

•  Under januari 2003 tillträdde Håkan 

Hederstierna som Mercuris koncernchef.

•  Ledningens fokus har under året varit att 

stärka säljfokus i Mercuribolagen samt att 

stärka den operationella effektiviteten i 

dessa.

•  De centrala kostnaderna i koncernen har 

reducerats kraftigt under året.

Ur Bureperspektiv

Mercuri kommer fortsatt att fullfölja effektivi-

seringen inom den interna strukturen. Tillväxt 

är fortsatt prioriterat men inte på bekostnad 

av lönsamheten. Under hösten har det utarbe-

tats en ny ledningsstruktur för Mercuri som 

kommer att implementeras i början av 2004.

För mer information se 
www.mercuri.net

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003       2002       2001

Nettoomsättning                                 632         715         773

Rörelsens kostnader                            -613        -692       -746

Just. rörelseres. f. goodwillavsk.             19           23           27

%                                                        3,0          3,3          3,5

Jämf.störande poster                            -10          -17             0

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                      1             0             0

Rörelseres. f. goodwillavskr.                   10             6           27

%                                                        1,6          0,9          3,6

Goodwillavskrivningar                          -24        -221         -49

Rörelseresultat                                      -14        -215         -21

Finansiellt netto                                    -19          -14           -8

Resultat före skatt                                -33        -229         -29

Minoritet och skatter                            -14          -21           25

Nettoresultat                                        -47        -250         -54

NYCKELTAL, MSEK                         2003       2002       2001

Tillväxt, %                                            -12            -8           16

Operativt kassaflöde                              10           22           20

Balansomslutning                                510         583         766

Eget kapital                                           94           11         244

Soliditet, %                                           19             2           32

Nettoskuldsättning                             -141        -152       -131

Totala antalet anställda                        598         678         695

Medelantal anställda                           600         716         736

Förädl. värde per anställd                     0,7          0,7          0,7

Bures ägarandel i %            100

Bokfört värde, MSEK            163

Förvärvstidpunkt                1998

Styrelseordförande: 
Lennart Svantesson

Ledamöter anställda i Bure: 
Per Grunewald, Anders Mörck
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V
ittra U

tbildning

Vittra har förtroendet att ha hand om cirka 7 000 elever vid sina 
27 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor runt om i Sverige. 
Vittra arbetar med en individuell utvecklingsplan för varje elev. 

Stig Johansson, VD

Lärande ur ett helhetsperspektiv
Verksamhet

Vittra driver 27 förskolor, grundskolor och 

gymnasieskolor med mer än 7 000 elever 

mellan 1–19 år. 

 Grundskolan står för 70 procent av verk-

samheten medan förskolorna och gymnasie-

skolorna svarar för cirka 15 procent vardera. 

 Vittras pedagogiska modell bygger på en 

individuell utvecklingsplan för varje enskild 

elev. Den individuella utvecklingsplanen 

består av tre lika viktiga delar; personlig 

utveckling, kunskap och att lära sig lära. 

Vittra är idag det ledande friskoleföretaget i 

Sverige och uppnår goda formella resultat, 

nationella prov och betyg, bland sina elever. 

Föräldrar, elever och medarbetare upplever 

hög kvalitet i skolorna enligt de mätningar 

Vittra gör årligen, med hjälp av Temo.

 Alltsedan starten har Vittra haft en årlig 

tillväxt på cirka 25 – 35 procent. Intäkterna 

bygger på en i respektive kommun politiskt 

fastställd skolpeng, vilken baseras på kom-

munernas genomsnittliga kostnader för skol-

verksamheten. Vittra erhåller ungefär 90 pro-

cent av respektive kommuns genomsnittliga 

kostnad i skolpeng. Verksamheten står 

under skolverkets tillsyn. Föräldraavgifter 

tas ej ut. 

Marknad

Friskoleverksamheten har växt kraftigt sedan 

systemet med kommunala bidrag infördes 

1992. För närvarande går cirka 6 procent 

av landets grundskoleelever och cirka 8 

procent av landets gymnasieelever i friskola. 

Vittra finns idag etablerad i Göteborgs- och 

Stockholmsområdet samt i Halland, Skåne, 

Småland och Östergötland. Vittras filosofi är 

att enbart etablera sig i samråd med respektive 

kommun för att därigenom bidra till skolut-

vecklingen i kommunen. Vittra ska vara ett 

alternativ bland flera för att bidra till elevers 

och föräldrars valfrihet. 

Året i korthet 

•  Fem nya enheter startades hösten 2003. 

•  Den ekonomiska resultatutvecklingen har 

följt plan under året. 

•  Från redan tidigare höga nivåer har den 

upplevda kvaliteten bland såväl elever, 

föräldrar som medarbetare ökat under året. 

•  Skolverket har, efter en tvist, godkänt 

Vittras pedagogiska modell och formen för 

betygsättning vid gymnasieskolorna, vilket 

innebär att eleverna kan fortsätta att bedriva 

studierna utifrån sina individuella utveck-

lingsplaner i målstyrda ämnesintegrerade 

case.

•  Ett nytt treårigt löneavtal och ett sam-

verkansavtal har träffats med de fackliga 

organisationerna som bygger på Vittras 

pedagogiska modell och som säkrar en resul-

tatbaserad såväl individuell som gemensam 

löneutveckling för medarbetarna. 

Ur Bureperspektiv

Vittra har under 2003 haft en hög organisk 

tillväxttakt och är ett av de ledande friskole-

företagen i landet. Bure har under året till-

skjutit 70 MSEK vilket har möjliggjort den 

höga tillväxttakten och avsevärt förstärkt bola-

gets balansräkning. Vittra har en betydande 

utvecklingspotential. Den första prioriteten är 

att säkerställa en fortsatt högkvalitativ utbild-

ning i befintliga skolor. 

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003       2002       2001

Nettoomsättning                                 386         282         205

Rörelsens kostnader                            -398        -283       -211

Just. rörelseres. f. goodwillavsk.            -12            -1           -6

%                                                       -3,2         -0,4        -3,2

Jämf.störande poster                               0            -2             0

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                      0             0             0

Rörelseres. f. goodwillavskr.                  -12            -3           -6

%                                                        3,2         -1,1        -3,2

Goodwillavskrivningar                            -1            -2           -1

Rörelseresultat                                      -13            -5           -7

Finansiellt netto                                      -2            -1           -1

Resultat före skatt                                -15            -6           -8

Minoritet och skatter                               4             1             4

Nettoresultat                                        -11            -5           -4

NYCKELTAL, MSEK                         2003       2002       2001

Tillväxt, %                                             37           38           53

Operativt kassaflöde*                              3          -21         -14

Balansomslutning                                258         126           95

Eget kapital                                           91           32           26

Soliditet, %                                           35           25           28

Nettoskuldsättning                               -23          -14             0

Totala antalet anställda                        550         469         341

Medelantal anställda                           510         404         251

Förädl. värde per anställd                     0,4          0,4          0,4

* justerat för investering i byggnad med 79 msek för 2003

För mer information se 
www.vittra.se

Bures ägarandel i %              85

Bokfört värde, MSEK            128

Förvärvstidpunkt                1999

Styrelseordförande: 
Lennart Svantesson

Ledamot anställd i Bure: 
Örjan Serner (suppleant)
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Citat hjälper sina kunder att effektivisera sin kommunikation genom 
att erbjuda en kombination av konsulttjänster, systemlösningar och 
produktion.

C
itat 

Magnus Lundblad, VD

Effektiviserar kommunikation
Verksamhet

Citat hjälper sina kunder att effektivisera 

sin kommunikation och få kontroll över sitt 

varumärke. Genom att skapa struktur och 

enkelhet reduceras kundernas kostnader och 

tid kan frigöras. Citat erbjuder en kombina-

tion av konsulttjänster, systemlösningar och 

produktion. Bolaget har, efter förvärv vid 

inledningen av 2004, drygt 300 medarbetare 

med kontor i Stockholm, Göteborg, Västerås 

och Helsingborg. Bland kunderna finns 

Ericsson, H&M, Telia Sonera, Volvo Cars och 

Nobel Biocare. 

Marknad

Citat agerar på kommunikationsmarknaden. 

Marknaden är fragmenterad och beräknas 

fortsätta att växa de närmaste åren även om 

den under de senaste åren minskat i takt med 

att konjunkturen försämrats. Detta har bland 

annat lett till prispress och utslagning.

 På kommunikationsmarknaden finns olika 

typer av aktörer som har olika utgångspunk-

ter. Ingen adresserar idag helheten och ingen 

har alla de kompetenser som erfordras. 

Följande aktörer finns på marknaden:

•  Kommunikationsbyråer

Internationella nätverk som utökar sitt 

erbjudande med IT-stöd och konsulttjänster. 

Exempelvis WPP som i Sverige representeras 

av ett antal mindre och nischade reklamby-

råer. Dessa företag har kommunikationstjäns-

terna och adderar IT-stöd och konsulttjänster. 

•  Konsultföretag med inriktning mot teknisk 

information. 

Exempel Semcon och Sigma. Dessa aktörer 

har konsulttjänster och IT-stöd och utökar 

nu med kommunikationstjänster, exempel-

vis skribenter och formgivare. 

•  Tryckerier

Svenska stora tryckerikoncerner t.ex. 

Elanders, Intellecta och JMS. Dessa utökar 

med IT-stöd och konsulttjänster.

Året i korthet

•  För andra året i rad rankade Gartner Group 

Citat som marknadsledare i Europa inom 

Marketing Resource Management.

•  Under 2003 träffades avtal med flera nya 

kunder. Bland dessa märks Volvo Cars, 

Astra Zeneca Sverige, Pfizer och Vattenfall. 

•  DN och Apollo har under året outsourcat 

delar av sina marknadsavdelningar till Citat. 

•  Affärsområdet ”Redaktionell 

Kommunikation” bildades under året när 

Citat tog över kommunikationskonsulter 

från Ericsson. I januari 2004 förvärvades 

Journalistgruppen, som nu ingår i det nya 

affärsområdet.

Ur Bureperspektiv

Citat har under 2003 visat en positiv trend 

lönsamhetsmässigt och under andra halvåret 

även tillväxtmässigt. Bure har under året ökat 

sitt ägande i Citat från 75 procent till 100 

procent och avser att fortsatt agera för en 

utveckling av bolaget. Citat har en betydande 

potential med ett kunderbjudande som på ett 

attraktivt sätt kombinerar kommunikations- 

och IT-tjänster. 

För mer information se 
www.citat.se

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003       2002       2001

Nettoomsättning                                 219         222         280

Rörelsens kostnader                            -209        -228       -272

Just. rörelseres. f. goodwillavsk.             10            -6             8

%                                                        4,4         -2,7          2,6

Jämf.störande poster                              -5          -11         -21

Exitresultat                                              0             0           37

Res.andelar i intressebolag                      0             0             0

Rörelseres. f. goodwillavskr.                     5          -17           24

%                                                        2,2         -7,7          8,4

Goodwillavskrivningar                            -9            -8           -7

Rörelseresultat                                        -4          -25           17

Finansiellt netto                                      -4            -4           -4

Resultat före skatt                                  -8          -29           13

Minoritet och skatter                              -8             6           -8

Nettoresultat                                           0          -23             5

NYCKELTAL, MSEK                         2003       2002       2001

Tillväxt, %                                              -2          -21           -8

Operativt kassaflöde                                3          -17             4

Balansomslutning                                210         187         195

Eget kapital                                           47           47           68

Soliditet, %                                           22           25           35

Nettoskuldsättning                               -84          -77         -58

Totala antalet anställda                        214         223         241

Medelantal anställda                           216         232         262

Förädl. värde per anställd                     0,7          0,6          0,6

Bures ägarandel i %            100

Bokfört värde, MSEK              97

Förvärvstidpunkt                 1996

Styrelseordförande: 
Örjan Serner
Ledamot anställd i Bure: 
Lennart Svantesson
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Xdin är ett IT-konsultföretag som utvecklar världsledande produkter 
och processer för nytänkande företag och organisationer genom att 
leverera tjänster, utbildning och skapande verktyg. Bolaget har cirka 
250 medarbetare med verksamhet i Sverige och USA. 

Utvecklare av världsledande IT-produkter
Verksamhet

Xdin är ett konsultföretag som erbjuder ett 

brett spektrum av tjänster och produkter:

•  Konstruktions- och produktutvecklingsupp-

drag främst inom Automotive, Aerospace 

och Industry. 

•  Utbildningsverksamhet i CAD program-

varor som CATIA och Pro/ENGINEER, 

metodutveckling och support. 

•  Verksamhetsutveckling för företag genom 

processkartläggning bland annat via Xdins 

egenutvecklade programvara Business 

Viewer.

•  Utveckling av IT-teknik som stöd för företa-

gets affärsprocesser samt för framtagande av 

mjukvara till inbyggda system.

•  Simulering och animering av beteenden 

och funktioner hos produkter och logistik-

system, samt av samverkan mellan människa 

och maskin. 

Xdin arbetar över gränserna i en process-

orienterad organisation. För varje projekt 

skapas en arbetsgrupp med de resurser, 

erfarenheter och kompetens som projektet 

kräver. Erfarenheten har visat att detta sätt 

att arbeta förkortar ledtiderna väsentligt och 

är kostnadseffektivt, vilket leder till ett bättre 

slutresultat. 

Marknad

Fordonsindustrin i såväl Sverige som USA 

har under 2003 tvingats att prioritera bland 

pågående utvecklingsprojekt, vilket fått till 

följd att neddragningar inom branschen har 

ägt rum. 

Året i korthet

•  Xdin ökade, trots en svag marknad, sina 

marknadsandelar inom fordonsindustrin.

•  I juli erhöll Xdin en stor order på utbild-

ning för Scania CV i den nya generationens 

CAD programvara CATIA V5. Avtalet 

sträcker sig över tre år och omfattar utbild-

ning för över 800 medarbetare inom Scania 

i Sverige och Brasilien.

•  Under våren 2003 etablerades ett kontor 

i Stockholm, en satsning som utvecklats 

enligt prognos.

Ur Bureperspektiv

Xdin har under året bevisat sig som ett av de 

mer framgångsrika konsultbolagen inom pro-

duktutveckling i Sverige. När konkurrenter 

har visat negativ tillväxt och negativa resultat 

presterar Xdin tillväxt och positivt resultat, 

något som bevisar bolagets unika position. 

Bure ser positivt på Xdins fortsatta utveck-

lingsmöjligheter.

X
din

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003       2002       2001

Nettoomsättning                                200         179         173

Rörelsens kostnader                           -189        -188       -179

Just. rörelseres. före goodwillavsk.         11            -9           -6

%                                                        5,4         -5,2          3,4

Jämf.störande poster                             -1             0           -6

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                      0             0           -1

Rörelseres. f. goodwillavskr.                   10            -9         -13

%                                                        4,8         -5,2        -7,2

Goodwillavskrivningar                            -2            -4           -2

Rörelseresultat                                         8          -13         -15

Finansiellt netto                                     -2            -2           -4

Resultat före skatt                                   6          -15         -19

Minoritet och skatter                              2             0             0

Nettoresultat                                           8          -15         -19

NYCKELTAL, MSEK                         2003       2002       2001

Tillväxt, %                                             12             3           24

Operativt kassaflöde                                8          -20          i.u.

Balansomslutning                               120         117         114

Eget kapital                                          56           48           41

Soliditet, %                                          46           41           36

Nettoskuldsättning                               -18          -22         -24

Totala antalet anställda                       233         232         234

Medelantal anställda                           233         234         201

Förädl. värde per anställd                     0,6          0,5          0,6

Tomas Ängkulle, VD

Bures ägarandel i %              57

Bokfört värde, MSEK              30

Förvärvstidpunkt                2001

Styrelseordförande: 
Börje Bengtsson

Ledamot anställd i Bure: 
Christian Widing

För mer information se 
www.xdin.com
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Outsourcing av tjänster till sjukvården

Simonsen tillhandahåller helhetslösningar för försörjning av förbruk-
ningsmaterial och tvättning av textilier till framför allt hälso- och sjuk-
vårdsmarknaden. Företaget är etablerat på sju orter i Sverige samt i 
Norge.
Ulf Jungberg, VD

Sim
onsen

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003       2002       2001

Nettoomsättning                                866         944         826

Rörelsens kostnader                           -855        -976       -826

Just. rörelseres. före goodwillavsk.         11          -32             0

%                                                        1,2         -3,4          0,0

Jämf.störande poster                              1          -43         -14

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                      0             0             0

Rörelseres. f. goodwillavskr.                   12          -75         -14

%                                                        1,4         -8,0        16,7

Goodwillavskrivningar                             0          -23           -3

Rörelseresultat                                       12          -98         -17

Finansiellt netto                                      0          -10           -4

Resultat före skatt                                 12        -108         -21

Minoritet och skatter                             -1            -1             6

Nettoresultat                                         11        -109         -15

NYCKELTAL, MSEK                         2003       2002       2001

Tillväxt, %                                              -8           14             8

Operativt kassaflöde                             -50          -50         -13

Balansomslutning                               323         316         471

Eget kapital                                          93             8             6

Soliditet, %                                          29             2           12

Nettoskuldsättning                               -78        -101       -155

Totala antalet anställda                       719         815         739

Medelantal anställda                           525         600         547

Förädl. värde per anställd                     0,4          0,3          0,4

För mer information se 
www.simonsen.se

Verksamhet

Simonsen omsätter drygt 800 MSEK per år 

och har cirka 600 medarbetare. Bolaget är 

indelat i två divisioner, tvättdivisionen och 

materialdivisionen.

Tvättdivisionen

Tvättdivisionen erbjuder olika textilservice-

lösningar bl.a. val av textilier, tvätt samt 

utdelning av avdelnings- och personmärkta 

textilier. 

 Divisionens kunder utgörs främst av hälso- 

och sjukvården, hotellkedjor och försvaret i 

Sverige. Åtta landsting och försvarsmakten 

står för cirka två tredjedelar av divisonens 

omsättning.

Materialdivisionen

Materialdivisionen förser hälso- och sjukvår-

den med frekventa förbrukningsvaror med 

hjälp av konceptet One Stop. Det innebär att 

Simonsen tar ett totalansvar för försörjnings-

funktionen inklusive inköp, lagerhållning, 

elektroniska beställningar, avdelningspackade 

leveranser, återrapportering samt rådgivning. 

Kunderna är främst landsting, kommuner och 

privat hälso- och sjukvård i Sverige och Norge.

 Fyra landsting och en stor kommun står 

för cirka två tredjedelar av omsättningen 

inom Materialdivisionen.  

Marknad

Simonsen har en betydande marknadsandel 

inom textilservicelösningar till offentlig sek-

tor. På marknaden agerar även Berendsen och 

ett fåtal landsting. 

 Majoriteten av Sveriges landsting driver 

försörjningen av förbrukningsmaterial i egen 

regi. På den tillgängliga marknaden har 

Simonsen en betydande marknadsandel.

Året i korthet

•  Den danska verksamheten Simonsen-Wheel 

A/S avyttrades under året.

•  Ett kraftfullt åtgärdsprogram för att för-

bättra resultatet har genomförts.  

•  Simonsen har erhållit två nya landstingsavtal 

gällande textilservicelösningar. Avtalet med 

Stockholms läns landsting har förlängts med 

två år.

•  Genomgripande modernisering av två 

tvätterier har genomförts. 

•  Materialavtalen med Örebro läns landsting 

samt Sörmlands läns landsting har sagts upp 

och upphör under första halvåret 2004. 

Ur Bureperspektiv

Bure har under året tillfört kapitaltillskott om 

74 MSEK för investeringar. Investeringarna 

ger förutsättningar för effektivisering och 

ökad lönsamhet. 

Bures ägarandel i %            100

Bokfört värde, MSEK                9

Förvärvstidpunkt                1996

Styrelseordförande: 
Kjell Nilsson

Ledamot anställd i Bure: 
Christian Widing
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Business Communication Group

Business C
om

m
unication G

roup

Verksamhet

Business Communication Group hjälper 

sina uppdragsgivare att nå sina mål genom 

intressentanpassad kommunikation oberoende 

av media. Business Communication Group 

består av följande dotterbolag, som var för sig 

arbetar under eget varumärke:

•  Stark Film & Event, som producerar film 

och event för intern och extern företags-

kommunikation. 

•  SandbergTrygg, som är en av Sveriges främ-

sta reklambyråer inom business-to-business. 

•  Appelberg Publishing Agency, som är inrik-

tat på företagstidningar med internationell 

prägel.

Fram till januari 2004 var även Journalist-

gruppen, en av Sveriges ledande kommuni-

kationsbyråer, ett dotterbolag till Business 

Communication Group. Journalistgruppen 

har avyttrats till Bures portföljbolag Citat.

Marknad

Marknaden för kommunikation har varit fort-

satt svag under 2003 och har skapat prispress 

samt överkapacitet inom flera segment. För 

Business Communication Group har detta 

medfört behov av neddragningar inom samt-

liga dotterbolag. 

 Under slutet av året visade marknaden 

tecken på en långsam återhämtning. 

Året i korthet

•  I maj fattades beslut om att fokusera på 

befintliga dotterbolag och avbryta planer 

på ytterligare förvärv. Som en följd av detta 

har moderbolagsfunktionen inom Business 

Communication Group avvecklats.

•  Lönsamhetsutvecklingen har inom vissa 

delar varit tillfredsställande, men den 

totala lönsamheten har drabbats av mycket 

svaga resultat i flera satellitkontor. Som en 

konsekvens av detta har avyttringar skett 

under året av Starks verksamhet i Malmö, 

SandbergTryggs verksamhet i Malmö samt 

Appelbergs verksamhet i Kina.

•  I januari 2004 avyttrades Journalistgruppen 

till Bures portföljbolag Citat. 

Ur Bureperspektiv

Som en konsekvens av en svag marknads-

utveckling har Bure beslutat att inte bredda 

koncernen med nya bolag. I stället har fokus 

under 2003 legat på att renodla och anpassa 

verksamheterna inom respektive bolag till 

rådande marknadssituation. Målet är att åter-

skapa lönsamhet inom alla delar, ett arbete 

som kommer att fortsätta under 2004.

För mer information se 
www.businesscommunication
group.com

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003      2002     2001*

Nettoomsättning                                 263         341         264

Rörelsens kostnader                            -281        -370       -260

Just. rörelseres. f. goodwillavsk.            -18          -29             4

%                                                       -7,1         -8,6          1,6

Jämf.störande poster                              -3          -20           -1

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                      0             0             0

Rörelseres. f. goodwillavskr.                  -21          -49             3

%                                                       -7,9       -14,4          1,3

Goodwillavskrivningar                          -21          -10             –

Rörelseresultat                                      -42          -59             –

Finansiellt netto                                      -6            -1             –

Resultat före skatt                                -48          -60             –

Minoritet och skatter                              -5           13             –

Nettoresultat                                        -53          -47             –

NYCKELTAL, MSEK                         2003      2002     2001*

Tillväxt, %                                            -23           29           24

Operativt kassaflöde                             -16          -32             –

Balansomslutning                                131         181         137

Eget kapital                                            -3           50           66

Soliditet, %                                            -2           28           48

Nettoskuldsättning                               -72          -58           25

Totala antalet anställda                        186         288         218

Medelantal anställda                           235         287         251

Förädl. värde per anställd                     0,6          0,5          0,5

*Proforma, Journalistgruppen, Stark och Appelberg.

Bures ägarandel i %            100

Bokfört värde, MSEK              29

Förvärvstidpunkt                2001

Styrelseordförande: 
Örjan Serner
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Scribona är Nordens ledande distri-

butör inom IT-produkter och IT-lös-

ningar. Scribona-aktien är noterad på 

Stockholmsbörsens A-lista samt sekundär-

noterad på Oslo Börs.

 Scribonas nettoomsättning för 2003 

uppgick till 11 857 MSEK (12 808). 

Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar 

uppgick för helåret till 20 MSEK (7).

 

För mer information se 
www.scribona.se

Mölnlycke Health Care 

Mölnlycke Health Care är ett av världens 

ledande företag inom operations- och sår-

vårdsprodukter. Operationsprodukterna 

utgörs av engångsartiklar till akutsjukvården 

och står för cirka 75 procent av företagets 

totala försäljning. Sårvårdsprodukterna 

utgörs främst av avancerade sårvårds-

produkter där den egenutvecklade patente-

rade teknologin Safetec har en årlig tillväxt 

på 40–50 procent. Företaget omsätter knappt 

4,5 miljarder SEK och har omkring 4 000 

medarbetare, varav 3 300 arbetar vid produk-

tionsenheterna i Belgien, Finland, Mexiko, 

Thailand och Tjeckien. 

 Bokslutskommuniké för Mölnlycke 

Health Care offentliggörs efter att Bures års-

redovisning tryckts.

För mer information se 
www.molnlycke.net

Bures ägarandel i %  35

Bokfört värde, MSEK 256

Styrelseordförande: 
Mats Ola Palm

VD: Tom Ekevall Larsen

Ledamöter anställda i Bure:
Per-Henrik Berthelius, 
Lennart Svantesson

Dimension är en integratör av affärskritisk 

IT-infrastruktur.

 Dimensions nettoomsättning för 

2003 uppgick till 468 MSEK (1 118). 

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar 

uppgick för helåret till -85 MSEK (-187). 

I helårsresultatet uppgick omstrukturerings-

kostnaderna till 49 MSEK (42). 

 ProAct IT Group har lagt ett offentligt 

bud på aktierna i Dimension, vilket accepte-

rats av cirka 95 procent av ägarna och inne-

bär att ProAct fullföljer budet. Bures innehav 

i ProAct/Dimension uppgår efter budet, som 

genomfördes i februari 2004, till 3,9 procent. 

Bure erhöll i samband med detta 19 MSEK 

för resterande andel.

 Dimensionaktien avnoterades från 

Stockholmsbörsen den 20 februari 2004.

Dimension

För mer information se 
www.dimension.se www.proact.se

Bures ägarandel i %           33*

Bokfört värde, MSEK           29

Styrelseordförande: 
Björn Boldt-Christmas

VD: Örjan Frid

Ledamot anställd i Bure: 
Iréne Axelsson

Scribona

Bures ägarandel i %  7,5

Bokfört värde, MSEK 169

Styrelseordförande: 
Gösta Wiking

VD: Finn Johnsson

* Före budet från ProAct.
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Celemi 

För mer information se 
www.celemi.se

Bures ägarandel i %              32

Bokfört värde, MSEK              19

Förvärvstidpunkt                2001

Styrelseordförande: 
Margareta Barchan
VD: Arne Leeb-Lundberg

Ledamot anställd i Bure: 
Per Grunewald

Celemi hjälper stora företag att snabbt och 

effektivt kommunicera nyckelbudskap och 

motivera och mobilisera människor att agera 

i linje med företagets mål. Affärssimuleringar 

och skräddarsydda lösningar hjälper människ-

or att förstå de större sammanhangen och 

hur de själva kan bidra – en förutsättning för 

strategiska förändringar och synliga resultat. 

Företaget är verksamt i över 30 länder och 

har cirka 60 medarbetare. 

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003      2002       2001

Nettoomsättning                                 105         120         128

Rörelsens kostnader                            -102        -112       -150

Just. rörelseres. f. goodwillavsk.               3             8         -22

%                                                        2,6          7,1      -17,6

Jämf.störande poster                               0             0           -4

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                      0             0             0

Rörelseres. f. goodwillavskr.                     3             8         -26

%                                                        2,6          7,1      -20,5

Goodwillavskrivningar                            -1            -1           -2

Rörelseresultat                                         2             7         -28

Finansiellt netto                                      -1             0             0

Resultat före skatt                                   1             7         -28

Minoritet och skatter                              -1            -1             0

Nettoresultat                                           0             6         -28

NYCKELTAL, MSEK                         2003      2002       2001

Tillväxt, %                                            -13          -10          i.u.

Operativt kassaflöde                               -3             2           -7

Balansomslutning                                  44           64           65

Eget kapital                                           24           28           18

Soliditet, %                                           55           44           27

Nettoskuldsättning                                 -2             7             9

Totala antalet anställda                          65           54           61

Medelantal anställda                             59           60           83

Förädl. värde per anställd                     0,8          1,0          0,6

Retea

För mer information se 
www.retea.se

Bures ägarandel i %            100

Bokfört värde, MSEK              29

Förvärvstidpunkt                2001

Styrelseordförande: 
Bengt Lundgren

VD: Mikael Vatn

Ledamot anställd i Bure: 
Carl Backman

Retea är ett Stockholmsbaserat konsultföretag 

som erbjuder tekniska konsulttjänster och 

upphandlingstjänster inom datakommunika-

tion, elteknik, elnät, telefonisystem och tele-

teknik. En övervägande del av Reteas kunder 

tillhör den offentliga sektorn. 

Retea har under året satsat på att bredda 

kundbasen på marknaden för bostadsbyggan-

de och infrastrukturprojekt, vilket resulterat 

i ett flertal ramavtal och konkreta uppdrag åt 

bostadsföretag och bolag inom kollektivtrafi-

ken. Efterfrågan på tjänster inom eldistribu-

tion och telekom har ökat under den senare 

delen av 2003. En satsning på IP-telefoni 

har gjorts då efterfrågan på konsulter inom 

området ökat. 

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003      2002       2001

Nettoomsättning                                   43           44           44

Rörelsens kostnader                              -38          -38         -37

Just. rörelseres. f. goodwillavsk.               5             6             7

%                                                      10,4        14,1        17,1

Jämf.störande poster                               0             0             0

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                      0             0             0

Rörelseres. f. goodwillavskr.                     5             6             7

%                                                      10,4        14,1        17,1

Goodwillavskrivningar                             0             0             0

Rörelseresultat                                         5             6             7

Finansiellt netto                                       0             0             0

Resultat före skatt                                   5             6             7

Minoritet och skatter                              -1             0           -3

Nettoresultat                                           4             6             4

NYCKELTAL, MSEK                         2003      2002       2001

Tillväxt, %                                              -2             1           13

Operativt kassaflöde                                4             7             4

Balansomslutning                                  22           24           17

Eget kapital                                             9             9             8

Soliditet, %                                           41           39           44

Nettoskuldsättning                                  9           12             6

Totala antalet anställda                          49           50           47

Medelantal anställda                             51           49           46

Förädl. värde per anställd                     0,7          0,7          0,8
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Informator

För mer information se 
www.informator.se

Bures ägarandel i %            100

Bokfört värde, MSEK                0

Förvärvstidpunkt                1998

Styrelseordförande: 
Per Grunewald

VD: Anders Ferm

Informator är en av Sveriges ledande kompe-

tensutvecklare inom IT och projektledning. 

Informator erbjuder utbildning på alla nivåer 

inom avancerad IT, IT för slutanvändare 

samt inom projekt och ledarskap. 

Informator har varit verksamt i över tio år 

och har idag ett mycket inarbetat varumärke 

på de marknader man är verksam. I Tyskland 

arbetar gruppen under namnet Prokoda och 

är representerad på tio orter.

Informators styrka består av att koppla 

kompetensutveckling till affärsnytta. Konkret 

innebär detta att analysera nuvarande och 

framtida kunskapsbehov, samt insatsen som 

behövs för att nå målet.

RESULTATRÄKNING, MSEK            2003    2002*       2001

Nettoomsättning                                 152         186         166

Rörelsens kostnader                            -167        -224       -185

Just. rörelseres. f. goodwillavsk.            -15          -38         -19

%                                                     -10,0       -20,5      -11,4

Jämf.störande poster                               0          -11         -11

Exitresultat                                              0             0             0

Res.andelar i intressebolag                      0             0             0

Rörelseres. f. goodwillavskr.                  -15          -49         -30

%                                                     -10,0       -26,2      -18,4

Goodwillavskrivningar                          -45        -120           -9

Rörelseresultat                                      -60        -169         -39

Finansiellt netto                                      -3            -6         -11

Resultat före skatt                                -63        -175         -50

Minoritet och skatter                               0             0             2

Nettoresultat                                        -63        -175         -48

NYCKELTAL, MSEK                         2003      2002       2001

Tillväxt, %                                            -18           12         -22

Operativt kassaflöde                             -45          -32         -23

Balansomslutning                                152         189         184

Eget kapital                                           13           40           50

Soliditet, %                                             9           21           27

Nettoskuldsättning                               -39          -26         -95

Totala antalet anställda                        141         155           93

Medelantal anställda                           148         194         114

Förädl. värde per anställd                     0,3          0,2          0,3

* Proforma Informator/Prokoda

Venture Capital & Incubators (VCI)

Bures kvarvarande bokförda värden inom 

VCI uppgick till 2 MSEK och flertalet 

bolag har lagts i Bures dotterbolag CR&T 

Ventures. CR&T Ventures äger en portfölj av 

teknologiorienterade bolag. 

 Det största innehavet är Appgate Network 

Security (70 procent), vilka är specialiserade 

på säkra nätverkslösningar som applikations-

VPN, rättigheter för applikationsåtkomst, 

personliga brandväggar samt mobila VPN-

system.

 Appgate knyter samman alla de senaste 

säkerhetsteknikerna i ett lättanvänt system 

som fungerar både trådbundet och trådlöst. 

Systemet täcker in olika klienttyper och växer 

med behovet från små system till stora före-

tagsnät med tusentals användare. Appgate 

finns idag i 14 länder och har kunder främst 

inom ”Fortune 500” företag, försvarsindustri 

samt offentlig sektor. Under året har flera 

viktiga kontrakt tagits i flera länder och däri-

genom har bolaget visat positivt kassaflöde 

under hela året. Bland Appgates kunder 

återfinns Vodafone, Ericsson och sjukhuset 

Spectrum Health i USA. För mer informa-

tion se www.appgate.com

 Övriga bolag inom VCI är Cobolt 

(10 procent), Comhat-Provexa (10 procent), 

Kreatel Communication (8 procent), Mitra 

Medical (6 procent), Voxi (17 procent) och 

Wespot (8 procent).

 Bure har, via dotterbolaget Bure Kapital, 

ett kvarvarande investeringsåtagande exklu-

sive management fee på cirka 33 MSEK 

i Innovationskapitals fond III. Till detta 

kommer management fee som under perio-

den fram till 2011 maximalt kan uppgå till 

14 MSEK. 

 Innovationskapital investerar i högtek-

nologiska företag, som befinner sig i tidiga 

utvecklingsskeden. För mer information se 

www.innkap.se



Verksamhet och inriktning

Bure Equity AB är ett investmentbolag som främst investerar i onote-

rade, kunskapsintensiva tjänsteföretag i Norden. Målet med investe-

ringarna är att utveckla de förvärvade företagen till en ledande position 

inom sin bransch med sikte på att skapa ökat värde i företaget och där-

med också för Bure och dess aktieägare. Genom finansiell och industriell 

kompetens verkar Bure som aktiv ägare i de företag man investerar i. 

År 2003

Bures finansiella ställning var vid början av året mycket osäker. Många 

förvärv och utebliven konjunkturuppgång försatte bolaget i en likvi-

ditetskris. Uteblivna möjligheter att sälja portföljbolag i kombination 

med amorteringskrav från bolagets kreditgivare och ett antal finan-

siella åtaganden, medförde att Bures likviditetssituation under våren 

2003 blev akut. Bures styrelse beslutade den 6 april 2003 att genom-

föra en emission av aktier kombinerat med en emission av förlagslån 

med avskiljbara teckningsoptioner. Emissionerna var på sammanlagt 

750 MSEK. Emissionerna gav Bure det rådrum som krävdes för att 

klara sig ur likviditetskrisen och därefter renodla verksamheten utan 

tvång att sälja innehav för att klara löpande betalningar. Renodlingen 

av Bure har inneburit att Bure under året avyttrat större delen av 

bolagets indirekta innehav inom investeringsfonderna Nordic Capital, 

Innovationskapital och CR&T Ventures. Dessa innehav innebar tidi-

gare väsentliga framtida investeringsåtaganden och en hög löpande 

förvaltningskostnad genom så kallad management fee. Försäljningen 

av dessa fondinnehav har således frigjort kapital, minskat framtida 

åtaganden och sänkt Bures kostnader. Allt har varit i linje med Bures 

handlingsplan på kort till medellång sikt, vilken innebär fokus på 

minskad skuldsättning, fokus på lönsamhet och kassaflöden i portfölj-

bolagen samt i det längre perspektivet att skapa en uthålligt lönsam 

struktur. 

Emissioner av aktier och förlagsbevis 

med avskiljbara teckningsoptioner

Under juni månad 2003 genomfördes en kombinerad emission av 

aktier respektive förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner om 

sammantaget drygt 750 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna att 

i en enhet (”unit”), för varje befintlig aktie, teckna två nya aktier och 

ett förlagsbevis med nio avskiljbara teckningsoptioner. Då emissionen 

fulltecknades togs inte garantin om 600 MSEK i anspråk.

 I emissionerna emitterades 216 200 000 nya aktier, om nominellt 

0,75 SEK per aktie, med en emissionslikvid om 162 150 000 SEK 

samt 108 100 000 förlagsbevis med 972 900 000 avskiljbara teck-

ningsoptioner, de två senare med en sammanlagd emissionslikvid om 

588 064 000 SEK. Av dessa har 500 203 114 SEK redovisats som lik-

vid för skuldebrevet och 87 860 886 SEK förts till bundet eget kapital 

som likvid för teckningsoptionerna.

Registrering av emissionerna skedde i mitten av juli och handel 

sker sedan dess med aktier, förlagsbevis och teckningsoptioner på 

Stockholmsbörsen.

 Förlagslånet förfaller till betalning den 30 juni 2007 med det 

nominella beloppet om totalt högst 729 675 000 SEK, vilket medför 

en årlig avkastning om cirka 10 procent.

 Teckningsoptionerna berättigar till teckning från och med den 

15 juli 2003 till och med den 15 juni 2007.

 Under året har innehavare till 14,5 miljoner optioner valt att 

utnyttja möjligheten att teckna nya Bureaktier à 0,75 SEK per aktie. 

Därmed har ytterligare 11 MSEK tillförts kapitalet som aktiekapital 

genom nyemission. Härefter uppgår det totala antalet aktier i Bure 

per den 31 december till 339 819 353. Vid fullt utnyttjande av teck-

ningsoptionerna kommer antalet aktier att uppgå till 1 298 200 000. 

Av det totala antalet aktier har Bure sedan tidigare genomfört åter-

köp av totalt 4 945 500 aktier, varav 3 945 500 aktier via ett avtal 

med bank, ett så kallat syntetiskt arrangemang. 

Moderbolagets resultat och ställning

Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 75 MSEK (-2 279). 

I resultatet ingår exitresultat med 158 MSEK (345). Resultatet har 

ökats med återföring (reversering) av tidigare nedskrivningar med 

260 MSEK (0) och belastats med nedskrivningar om -154 MSEK 

(-2 417). Reverseringarna utgörs främst av uppgång i bolagets notera-

de innehav, 100 MSEK i Teleca innan innehavet såldes och i Scribona 

med 52 MSEK under året. Därutöver har även tidigare nedskrivningar 

i onoterade innehav reverserats, Citat med 45 MSEK, Cygate med 

50 MSEK respektive Xdin med 12 MSEK. Nedskrivningarna utgörs 

främst av Business Communication Group med 40 MSEK, Informator 

med 37 MSEK, Carl Bro med 37 MSEK och CR&T med 20 MSEK.

 Förvaltningskostnaderna för året uppgick till 119 MSEK (197), 

varav personalkostnaderna utgjorde 59 MSEK (86). I kostnaderna 

ingår avsättning för personalreduktioner och andra omstruktu-

reringskostnader med 24 MSEK (26). Därutöver har 9 MSEK (20) 

belastat resultatet avseende hedge av kostnader för personalop-

tionsprogram utgivet år 2001. Förvaltningskostnaderna har reduce-

rats avsevärt under året, och motsvarar i löpande takt cirka 15 MSEK 

per kvartal.

  Det egna kapitalet uppgick till 1 294 MSEK (995) och soliditeten 

till 43 procent (38). Justerat för full teckning av Bures utestående 

teckningsoptioner, diskonterat efter en årlig räntesats om 10 procent, 

uppgick nettolåneskulden till 76 MSEK (686). Moderbolagets eget 

kapital, justerat för full teckning av Bures utestående teckningsop-

tioner diskonterat efter en årlig räntesats om 10 procent, uppgick till 

1 812 MSEK (995) och justerad soliditet till 60 procent (38).

 Moderbolaget hade per balansdagen likvida medel på 762 MSEK 

(274) och en utnyttjad långfristig kredit på 900 MSEK. Av likvida 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Bure Equity AB (publ), org. nr. 556454-8781 med säte i Göteborg, 

avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2003.
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medel var 241 MSEK avsatta på spärrkonto som säkerhet för krediten 

på 900 MSEK.

 Nettolåneskulden uppgick vid utgången av perioden till 594 MSEK 

(686). Justerat för full teckning av utestående teckningsoptioner upp-

gick nettolåneskulden till 76 MSEK (686). Om justering även görs för 

fordringar på dotterbolagen blir nettolåneskulden 253 MSEK (1 018). 

Nettolåneskuldens fördelning framgår av tabellen nedan:

Sammansättning av nettolåneskulden

  31 dec 31 dec

MSEK 2003 2002

Räntebärande tillgångar:

Fordringar på dotterbolagen 177 332

Andra räntebärande fordringar 63 54

Likvida medel 762 274

varav pantsatta bankmedel 241, (–)  

  1 002 660

Räntebärande skulder:

Förlagslåneskuld 526 –

Långfristiga banklån 900 –

Långfristiga skulder till dotterbolag 60 76

Kortfristiga banklån 4 1 243

Räntebärande skulder till dotterbolag 55 27

Övriga räntebärande skulder 51 –

  1 596 1 346

Nettolåneskuld 594 686

Nettolåneskuld, full teckning* 76 686

Nettolåneskuld, full teckning*, 

exkl. fordringar på dotterbolag 253 1 018

* av utestående teckningsoptioner

Värdering av innehaven

Bure gör löpande utvärderingar av värdet på innehaven. Noterade 

innehav har värderats till börskurs per den 31 december 2003. För 

onoterade innehav upprättar Bure fortlöpande kassaflödesvärderingar. 

Värdeförändringar fastställs genom dessa s.k. impairment tests efter 

tillämpning av värderingsregler fastställda av styrelsen. Individuella 

avkastningskrav utvärderas per bolag och varierar mellan 11 till 17 

procent. 

Redovisat eget kapital (substansvärde) – utspädningseffekter

Det redovisade egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 

1 294 MSEK utan hänsyn till full teckning av utestående tecknings-

optioner. Efter hänsyn till full teckning uppgick det egna kapitalet till 

1 812 MSEK eller 1,40 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat 

värde, 10 procent) jämfört med 995 MSEK eller 9,55 SEK per aktie vid 

utgången av 2002. 

 Då utestående teckningsoptioner berättigar till teckning av 

sammanlagt 958,4 miljoner nya aktier, dvs. ungefär tre gånger 

den utestående aktiestocken i Bure, blir det en väsentlig skillnad i 

Bures nyckeltal före respektive efter utspädning. Vidare har det stor 

påverkan vilken diskonteringsfaktor som används för beräkning av 

nuvärdet av framtida teckningslikvider. I Bures beräkningar används 

diskonteringsfaktorn 10 procent baserat på emissionsvillkoren. Utan 

diskontering uppgick Bures egna kapital till 1,56 SEK per aktie efter 

full teckning av utestående teckningsoptioner.

Investeringar

Sammanlagt genomförde Bure under 2003 nyinvesteringar om 

100 MSEK (273). Härav avser 40 MSEK investering för att öka till 

100 procents ägande i Citat, 39 MSEK avsåg investeringar i Nordic 

Capital vilka sedermera avyttrats, 10 MSEK ökning av ägarandelen 

i Cygate till cirka 94 procent och resterande belopp ökning av ägar-

andelen i Business Communication Group till 100 procent. 

 Utöver nyinvesteringar enligt ovan har även investeringsvärdet 

ökats i befintliga portföljbolag med 345 MSEK i kontanta kapitaltill-

skott. Sammanlagt har Mercuri erhållit 114 MSEK i tillskott för att 

finansiera tilläggsköpeskillingar och tilläggsförvärv. Vittra har erhållit 

70 MSEK i tillskott för att trygga bolagets expansion. Simonsen har 

under året erhållit tillskott med 74 MSEK för investeringar i verksam-

heten.

 Utöver investeringar och tillskott har bokfört värde på aktier ökats 

med 105 MSEK till följd av omvandling av de fordringar Bure haft på 

portföljbolagen. 

Avyttringar (exits)

I Bures investeringsverksamhet har under år 2003 avyttringar gjorts 

för ett sammanlagt värde om 898 MSEK (577). Avyttringarna har 

medfört exitresultat om 158 MSEK (345). Bure sålde i augusti sitt 

innehav i Nordic Capitals fonder vilket medförde ett exitresultat 

på 146 MSEK. Vidare såldes i september Bures innehav i Teleca. 

Försäljningen skedde via ett dotterbolag och resultatet återspeglas 

i Bures resultat genom en reversering av dotterbolagsaktier med 

100 MSEK. Under året minskade Bure sin exponering inom venture-

capitalinvesteringar genom att sälja sina innehav i Innovationskapitals 

fonder och i fonden CR&T Ventures.

Bures likviditetspåverkande åtaganden

I det prospekt som presenterades i samband med Bures emissioner i 

juni framgår att Bures framtida åtaganden bedömdes uppgå till cirka 

550 MSEK efter den 30 juni 2003. Dessa åtaganden reducerades 

genom att framtida investeringsåtaganden ej behöver infrias efter 

Bures försäljning av innehaven via Nordic Capital och Teleca-aktierna. 

Efter dessa transaktioner kvarstår idag cirka 150 MSEK av Bures åta-

ganden jämnt fördelade under åren 2004 och 2005. Vid infriande av 

dessa åtaganden, som påverkar likviditeten, tillförs Bure motsvarande 

tillgångar. De viktigaste kvarvarande åtagandena vid årsskiftet var 

utställda säljoptioner, som kan ge Bure skyldighet att förvärva upp till 

ytterligare 15,4 procent av aktierna i Carl Bro, samt ett motsvarande 

åtagande att förvärva resterande 15 procent i Vittra. 

 Utöver Bures egna åtaganden finns åtaganden i Mercuri att för-

värva ytterligare aktier samt åtaganden om tilläggsköpeskillingar på 

knappt 50 MSEK under 2004. Dessa kan komma att finansieras från 

Bure. Därutöver finns för närvarande planerade likviditetsutflöden till 

övriga bolag på 20 MSEK vardera under 2004 respektive 2005
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Koncernens resultat och ställning

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -191 MSEK 

(-2 016). 

 Koncernresultatet har påverkats av av- och nedskrivningar av 

goodwill om totalt 128 MSEK (823). Av detta utgör 45 MSEK (676) 

en extra nedskrivning av goodwillvärden. Dessutom har resultatet 

belastats med nedskrivningar av aktier med 33 MSEK (680). Därutöver 

har 99 MSEK (0) påverkat resultatet positivt med anledning av rever-

seringar av tidigare nedskrivningar.

 Det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 1 027 MSEK 

(1 005) och soliditeten till 23 procent (21).

 Koncernen hade vid utgången av året en nettolåneskuld på 

1 405 MSEK (1 950), vilken bestod av räntebärande tillgångar på 

1 089 MSEK (578) och räntebärande skulder på 2 494 MSEK (2 528).

 

Koncernens verksamhet inom forskning och utveckling

Koncernen bedriver en begränsad verksamhet inom forskning och 

utveckling. Kostnader för forskning och utveckling har belastat resul-

tatet med 3 MSEK (12).

Anpassning till nya redovisningsregler IFRS 2005

Bolaget har medvetet arbetat med anpassningen av redovisningen till 

att fullt ut tillämpa IFRS från och med år 2005. Övergången bedöms 

ha väsentlig resultatpåverkan i ett avseende för Burekoncernen, 

genom att goodwillposter inte längre kommer att skrivas av enligt 

plan. Nedskrivning av goodwill kommer fortsatt att kunna ske. I övrigt 

har inga väsentliga effekter på resultat och ställning kunnat konstate-

ras. Slutlig bedömning av detta kan dock inte ske ännu, då det regel-

verk som ska gälla inte slutligt utformats inom IFRS.

Känslighetsanalys

Bures resultat påverkas av en rad faktorer. Nedan redovisade faktorer 

ska endast ses som indikationer och inkluderar ej till någon del kom-

penserande åtgärder som kan vidtas vid en viss händelseutveckling. 

Bures känslighet för finansiella faktorer kan främst indelas i ränte-

känslighet och valutakänslighet. En procents förändring i räntan 

för koncernen bedöms påverka koncernens resultat med cirka 

+/-10  MSEK på det redovisade resultatet och för moderbolaget 

bedöms för närvarande räntekänsligheten vara neutral då moderbola-

gets nettolåneskuld är väldigt låg, justerad för förlagslånet som löper 

med fast ränta. Valutakänsligheten gentemot olika valutor bedöms 

begränsad. Den viktigaste valutan, utöver den svenska kronan, är 

Euron. En förändring i Euron på 5 procent bedöms påverka resultatet 

med mindre än 2 MSEK. 

 Resultatpåverkan av en förändring i Bures omsättning bedöms 

variera beroende på vilket av bolagen som förändringen avser. I de 

flesta av bolagen är marginaleffekten av en omsättningsförändring i 

det korta perspektivet vanligen ganska hög (inte ovanligt med 50 pro-

cent) både vid en ökning och en minskning.

Miljöpåverkan

Moderbolaget bedriver inte någon verksamhet som kräver tillstånd 

enligt miljöbalken. Inom dotterbolaget Simonsen bedrivs anmälnings-

pliktig verksamhet enligt miljöbalken SNI 93,01-1.

Personal och löner

Uppgifter om medelantal anställda, löner och ledande befattnings-

havares förmåner framgår av not 29 – 34.

Styrelsen och dess arbetsordning 

Bures styrelse består av sex ledamöter. Styrelsens ordförande utses av 

styrelsen. Bures VD, Lennart Svantesson, är ledamot i styrelsen och 

som styrelsens sekreterare tjänstgör Bures bolagsjurist.

 Styrelsens arbete följer en årlig föredragsplan med fasta besluts-

punkter, som fastställs i anslutning till konstituerande styrelsemöte. 

Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år samt därutöver vid 

behov. Under det gångna verksamhetsåret hade styrelsen, beroende 

på under året genomförda emissioner och därtill relaterade frågor, 41 

styrelsemöten. Utöver det ordinarie styrelsearbetet har enskilda styrel-

semedlemmar biträtt Bures ledning i genomförandet av försäljnings-

projekt och andra för verksamheten väsentliga frågor.

 Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som bland 

annat innehåller uppgifter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen, 

ordföranden, verkställande direktören och styrelsens kommittéer. 

 Arbetsordningen innebär i korthet att styrelsen ansvarar för 

bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. 

Styrelsen kontrollerar fortlöpande bolagets och koncernens ekonomi-

ska situation, som rapporteras månadsvis, så att styrelsen kan fullgöra 

den uppföljningsskyldighet som följer av lag, noteringsregler och god 

styrelsesed. Enligt arbetsordningen 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 betydande förändringar 

av organisationen. 

 Bures styrelse fastställer och dokumenterar årligen bolagets mål 

och strategier. Årligen behandlas dessutom marknadsfrågor, strategi-

frågor och budget. Styrelsen fastställer bolagets finanspolicy, attesträtt 

och beslutsordning. Styrelsen har upprättat särskild instruktion om 

ansvar och befogenheter för VD i Bure. Vidare har styrelsen upprättat 

särskilda rapportinstruktioner till ledningen.

 Bolagets revisorer deltar minst en gång per år vid styrelsemötena för 

att lämna en redogörelse från årets revision samt från årets genom-

gång av bolagets interna kontrollsystem. Revisorerna rapporterar sina 

iakttagelser från årets granskning direkt till styrelsen. 

 Det totala styrelsearvodet i Bure Equity AB uppgick till 

870 000 SEK, varav till styrelsens ordförande 310 000 SEK. Inga 

ersättningar utöver vad bolagsstämman beslutat har utgått. Därtill har 

under året utgått arvode för särskilda utredningar till styrelseledamot 

Björn Björnsson om 984 000 SEK.

Kommittéer

En nomineringskommitté är tillsatt för att ta fram ett förslag på sty-

relseledamöter för beslut av bolagsstämman. Inför bolagsstämman 

år 2004 består nomineringskommittén av styrelseordförande Håkan 

Larsson och ledamöterna Patrik Tigerschiöld och Lars Ingelmark.

 Styrelsens kompensationskommitté ska behandla och besluta i 

frågor om ersättningar i form av lön, pensioner och bonus eller andra 

anställningsvillkor för VD och personal som rapporterar direkt till VD. I 

kompensationskommittén har under året ingått Håkan Larsson, 

Ulf Berg och Heinrich Blauert. 
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Styrelsen har utsett en revisionsgrupp som har till ansvar att löpande 

under året bereda ärenden för styrelsens räkning som rör frågor om 

revision, intern kontroll och genomgång av bokslut och delårsrappor-

ter. Styrelsens revisionsgrupp har under året bestått av Håkan Larsson, 

Helena Levander och Björn Björnsson.

Innehav av egna aktier 

Bure har inte genomfört återköp av egna aktier under år 2003. Under 

tidigare år har totala återköp skett som motsvarar 1,5 procent av 

registrerat aktiekapital eller 4 945 500 aktier. 3 945 500 av de åter-

köpta aktierna har återköpts via ett avtal med bank, ett s.k. syntetiskt 

arrangemang. Finansieringskostnaderna för detta avtal redovisas i 

resultaträkningen.

Utsikter

Bures styrelse och ledning ser positivt på de marknader där koncernen 

verkar, även om det fortsatt är osäkert hur bestående de positiva sig-

naler är som hittills kunnat noteras efter en långvarig lågkonjunktur.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Bure har efter fullföljandet av ProAct IT Groups bud på Dimension en 

ägarandel notsvarande 3,9 procent i ProAct/Dimension. Bure erhöll 

i februari kontanta medel i samband med budet, motsvarande cirka 

19 MSEK.

 Nyemission samt förvärv av aktier genomförs i Carl Bro, vilket ökar 

ägandet till maximalt 60 procent. Investeringen uppgår till maximalt 

85 MSEK. Carl Bro kommer från och med februari 2004 att konsoli-

deras som ett dotterbolag i Burekoncernen.

 Amorteringar med ytterligare 240 MSEK gjordes under februari 

2004. Den upptagna krediten hos moderbolagets bankkonsortie har 

därmed reducerats till cirka 660 MSEK.

Förslag till behandling av förlust 

Bolagets årsredovisning kommer att framläggas för fastställande vid 

ordinarie bolagsstämma den 29 april 2004.

 Fritt eget kapital i koncernen uppgick till -379,1 MSEK per balans-

dagen. Inga avsättningar till bundna reserver erfordras.

  Till bolagsstämman att ta ställning till står följande förlust:

Balanserade vinstmedel  -282,1 MSEK

Årets resultat  74,6 MSEK

   -207,5 MSEK

Styrelsen föreslår att förlusten behandlas enligt följande:

I ny räkning föres  -207,5 MSEK

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ger styrelsen mandat att 

intill tiden för nästa ordinarie stämma på aktiemarknaden återsälja 

maximalt 3 945 500 aktier, motsvarande det antal aktier som tidigare 

återköpts via ett s.k. syntetiskt arrangemang via bank. Priset för de 

aktier som återsäljes på marknaden får ej avvika från den vid tidpunkt 

gällande aktiekurs.

Med anledning av den nedsättning av aktiekapitalet som beslutades 

på ordinarie bolagsstämma den 21 maj 2003 kan Bure ej lämna 

utdelning utan rättens tillstånd under åren 2004 – 2006 såvida inte 

aktiekapitalet ökas med ett belopp motsvarande minst nedsättnings-

beloppet.
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Resultaträkning moderbolaget
                                                                                                                                                                                        MODERBOLAGET

Belopp i MSEK                                                                                                                                                 Not                         2003                    2002

Investeringsverksamheten

Utdelningar                                                                                                                                                            8                            0,2                       4,5

Exitvinster                                                                                                                                                               6                        157,7                   366,4

Exitförluster                                                                                                                                                            6                               –                    -21,3

Nedskrivningar                                                                                                                                                       4                      -153,9               -2 417,4

Reverseringar                                                                                                                                                          4                        259,5                          –

                                                                                                                                                                                                         263,5               -2 067,8

Förvaltningskostnader

Personalkostnader                                                                                                                                    32, 33, 34                        -59,2                    -85,9

Övriga externa kostnader                                                                                                                                       7                        -58,5                  -109,3

Avskrivningar                                                                                                                                                        15                          -1,6                      -1,9

                                                                                                                                                                                                       -119,3                  -197,1

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader                                                                                                              144,2               -2 264,9

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter                                                                                                                                                          2                          28,3                     58,4

Räntekostnader                                                                                                                                                     2                        -97,9                    -72,6

                                                                                                                                                                                                         -69,6                    -14,2

Resultat före skatt                                                                                                                                                                            74,6               -2 279,1

Skatter                                                                                                                                                                   9                               –                          –

Årets resultat                                                                                                                                                                                    74,6               -2 279,1

Genomsnittligt antal aktier, tusental                                                                                                                                              241 481               152 147

Genomsnittligt antal aktier, tusental efter full utpädning                                                                                                               635 211               152 147

Resultat per aktie, SEK                                                                                                                                                                        0,31                  -14,94

Resultat per aktie, SEK, efter full utspädning                                                                                                                                       0,12                  -14,94

Föreslagen utdelning per aktie, SEK                                                                                                                                                     0,00                     0,00
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                                                                                                                                                                                              KONCERNEN

Belopp i MSEK                                                                                                                                                 Not                         2003                    2002

Rörelsens intäkter

Fakturerad försäljning                                                                                                                                                                     3 689,3                5 941,9

Övriga intäkter                                                                                                                                                                                    78,5                   102,6

Summa nettoomsättning                                                                                                                                     1                     3 767,8                6 044,5

Exitvinster                                                                                                                                                                6                        217,8                   384,9

Exitförluster                                                                                                                                                             6                               -                    -23,7

Övriga rörelseintäkter                                                                                                                                                                            4,2                     10,8

Resultatandelar i intresseföretag                                                                                                                              3                        -85,0                  -166,7

Summa rörelsens intäkter                                                                                                                                                           3 904,8                6 249,8

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter                                                                                                                                                                -46,8                  -499,1

Handelsvaror                                                                                                                                                                                -1 084,7               -1 168,1

Övriga externa kostnader                                                                                                                                    4, 7                      -885,1               -1 413,4

Personalkostnader                                                                                                                                     32, 33, 34                   -1 734,2               -3 139,3

Avskrivningar och nedskrivningar                                                                                                 11, 12, 13, 14, 15                      -276,5                  -954,4

Nedskrivningar i investeringsverksamheten                                                                                                              4                        -32,6                  -679,7

Reverseringar av tidigare nedskrivningar i investeringsverksamheten                                                                        4                          99,3                          –

Övriga rörelsekostnader                                                                                                                                                                     -14,8                    -20,1

Summa rörelsens kostnader                                                                                                                                                     -3 975,4               -7 874,1

Rörelseresultat                                                                                                                                                                                -70,6               -1 624,3

Finansiella intäkter

Utdelningar                                                                                                                                                            8                            7,3                     13,4

Ränteintäkter                                                                                                                                                           2                          22,0                     51,6

Övriga finansiella intäkter                                                                                                                                                                        –                       1,0

Summa finansiella intäkter                                                                                                                                                             29,3                     66,0

Finansiella kostnader

Räntekostnader                                                                                                                                                       2                      -155,3                  -189,5

Realisationsresultat                                                                                                                                                 6                          12,1                  -267,0

Övriga finansiella kostnader                                                                                                                                                                 -6,9                      -1,3

Summa finansiella kostnader                                                                                                                                                      -150,1                  -457,8

Resultat efter finansiella poster                                                                                                                      1, 9                      -191,4               -2 016,1

Skatter                                                                                                                                                                    9                            0,3                    -24,4

Minoritetsintresse                                                                                                                                                    9                            4,2                     33,6

Årets resultat                                                                                                                                                                                -186,9               -2 006,9

Genomsnittligt antal aktier, tusental                                                                                                                                              241 481               152 547

Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter full utspädning                                                                                                            635 211               152 547

Resultat per aktie, SEK                                                                                                                                                                      -0,77                  -13,16

Resultat per aktie, SEK, efter full utspädning*                                                                                                                                   -0,77                  -13,16

* Vid negativt resultat används genomsnittliga antalet aktier före utspädning även vid beräkning efter utspädning

Resultaträkning koncernen
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Kassaflödesanalyser
                                                                                                                    MODERBOLAGET                                            KONCERNEN

Belopp i MSEK                                                                             Not          03-12-31                02-12-31                              03-12-31             02-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster                                                                              74,6                 -2 279,1                                  -191,4               -2 016,1

   Avskrivningar och nedskrivningar/reverseringar                                                -107,3                  2 329,7                                    209,7                1 634,1

   Resultatandelar i intressebolag                                                                                                                                                        85,0                   166,7

   Erhållna utdelningar från intressebolag                                                                                                                                              0,1                       4,4

   Realisationsresultat, investeringsverksamheten                                                 -157,7                    -345,1                                  -229,9                  -361,2

   Ej kassaflödespåverkande räntor (netto)                                                              30,4                                                                     30,4

Betald skatt                                                                                                                                                                                      -31,8                    -35,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital                                                               -160,0                    -294,5                                  -127,9                  -607,3

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av varulager                                                                                                                                                                      14,9                      -8,0

Förändring av kortfristiga fordringar                                                                    131,7                     168,5                                      33,0                   403,3

Förändring av aktier och obligationsportfölj                                                                                                                                      -67,4                   488,5

Förändring av avsättningar                                                                                   -79,1                       90,0                                    -21,9                     25,2

Förändring av kortfristiga skulder                                                                          -17,9                      -65,8                                  -399,5                     64,0

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital                                                   34,7                     192,7                                  -440,9                   973,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                -125,3                    -101,8                                  -568,8                   365,7

Investeringsverksamheten

Investering i dotterföretag                                                               18              -492,4                    -360,1                                  -198,8                  -201,9

Förvärv av övriga anläggningstillgångar                                                                  -0,1                        -2,5                                  -277,1                  -146,1

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar                                                                                                                                     -5,1                      -8,9

Investering av intresseföretag och övriga aktier                                                     -57,8                    -174,3                                      -8,3                  -323,0

Försäljning av dotterföretag                                                             18                   0,2                       35,8                                        9,3                    -69,0

Försäljning av intresseföretag och övriga aktier                                                    793,3                     561,9                                 1 083,9                   572,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                   243,2                       60,8                                    603,9                  -176,9

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån/amortering av skulder                                                                   -354,9                     200,0                                  -311,1                  -205,8

Lämnade lån/amortering av fordringar                                                                                                                                                  3,1                     29,0

Kontantutdelning samt kostnad för utdelning                                                                                   -176,6

Nyemission                                                                                                           224,5                                                                   224,5

Emission av förlagslån                                                                                          500,2                                                                   500,2                  -176,5

Återköp av egna aktier                                                                                                                         -31,1                                                                 -31,1

Utbetalning till/från minoritet                                                                                                                                                             45,5                    -12,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                                  369,8                        -7,7                                    462,2                  -396,4

Årets kassaflöde                                                                                               487,7                      -48,7                                    497,3                  -207,6

Likvida medel vid årets början                                                                        274,4                     323,1                                    516,6                   727,1

Kursdifferens i likvida medel                                                                                0,0                         0,0                                      -2,1                      -2,9

Likvida medel vid årets slut                                                                              762,1                     274,4                                 1 011,8                   516,6

Betalda räntor                                                                                                    -64,9                      -72,6                                  -122,3                  -189,5

Likvida medel, vars förändring förklaras i kassaflödesanalysen, innefattar även kortfristiga placeringar med en löptid om maximalt tre månader och uppgår i 
moderbolaget till 468,6 MSEK (200) och i koncernen till 478,2 MSEK (212,6). Av likvida medel är 241 MSEK avsatta på spärrkonto som säkerhet för Bures 
långfristiga krediter gentemot Bures banker.
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Balansräkningar
                                                                                                                    MODERBOLAGET                                             KONCERNEN

Belopp i MSEK                                                                             Not          03-12-31                02-12-31                              03-12-31             02-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Patent, licenser m.m.                                                                       11                                                                                              22,5                     16,4

Goodwill                                                                                          12                                                                                            903,9                   980,7

Summa immateriella anläggningstillgångar                                                                                                                                926,4                   997,1

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar                                          13                                                                                            327,1                   317,6

Maskiner och andra tekniska anläggningar                                      14                                                                                              49,3                       8,5

Inventarier, verktyg och installationer                                                15                   2,8                         4,7                                    199,8                   209,2

Pågående nyanläggningar                                                                16                                                                                              23,3                            

Summa materiella anläggningstillgångar                                                           2,8                         4,7                                    599,5                   535,3

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag                                                      17, 18, 19               907,3                     458,0                                                                         

Andelar i intresseföretag                                                            20, 21               729,5                     720,3                                    626,7                   663,5

Andelar och konvertibla skuldebrev                                                  22               173,5                     723,0                                    211,8                1 036,4

Andra långfristiga värdepappersinnehav                                                                 15,2                                                                       5,9                       4,8

Andra långfristiga fordringar                                                                                  10,2                         4,0                                        6,8                       9,9

Uppskjuten skattefordran                                                                   9                                                                                              68,6                     43,0

Summa finansiella tillgångar                                                                         1 835,7                  1 905,3                                    919,8                1 757,6

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                                                                    1 838,5                    1 910,0                                 2 445,7                3 290,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter                                                                                                                                                                    2,9                       0,9

Färdiga varor och handelsvaror                                                                                                                                                            66,8                   105,2

Förskott till leverantörer                                                                                                                                                                         0,2                       0,1

Summa varulager m.m.                                                                                                                                                                   69,9                   106,2

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar                                                                                                         0,5                         1,6                                    519,5                   532,1

Fordran hos koncernföretag                                                                                 197,6                     339,8                                                                         

Fordran hos intresseföretag                                                                                      0,3                         2,4                                        0,3                       2,4

Övriga kortfristiga fordringar                                                                                167,6                       63,4                                    189,1                   106,6

Utfört, ej fakturerat arbete                                                                                                                                                                  17,1                     21,4

Skattefordran                                                                                                           4,5                         4,5                                      24,0                     29,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                 23                 14,8                         6,2                                    161,0                   171,3

Summa kortfristiga fordringar                                                                         385,3                     417,9                                    911,0                   863,4

Kortfristiga placeringar                                                                                         468,6                     200,0                                    478,2                   212,6

Kassa och bank                                                                                                    293,5                       74,4                                    533,6                   304,0

Summa omsättningstillgångar                                                                      1 147,4                     692,3                                 1 992,7                1 486,2

SUMMA TILLGÅNGAR                                                                                             2 985,9                    2 602,3                                 4 438,4                4 776,2
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                                                                                                                    MODERBOLAGET                                            KONCERNEN

Belopp i MSEK                                                                             Not          03-12-31                02-12-31                              03-12-31             02-12-31

EGET KAPITAL 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (339 819 353 aktier à nom. 0,75 SEK)                                             254,8                  1 091,0                                    254,8                1 091,0

Reservfond/Bundna reserver                                                                              1 091,0                  1 091,0                                 1 151,0                1 207,2

Överkursfond                                                                                                         87,9                              

Uppskrivningsfond                                                                                                 67,6                     140,0                                             

Summa bundet eget kapital                                                                          1 501,3                  2 322,0                                 1 405,8                2 298,2

Fritt eget kapital

Balanserad förlust/vinst/fria reserver                                                                     -282,1                     951,9                                  -192,2                   714,0

Årets resultat                                                                                                          74,6                 -2 279,1                                  -186,9               -2 006,9

Summa fritt eget kapital                                                                                -207,5                 -1 327,2                                  -379,1               -1 292,9

Summa eget kapital                                                                      37            1 293,8                     994,8                                 1 026,7                1 005,3

Minoritetsintressen                                                                                                                                                                          31,1                     59,7

Avsättningar

Avsättningar för pensioner                                                                                                                                                                 20,7                     20,7

Avsättningar för uppskjutna skatter                                                                                                                                                     28,6                     39,5

Avsättningar för omstruktureringsreserver                                                                                                                                           20,9                     22,5

Övriga avsättningar                                                                                                10,9                       90,0                                      29,2                     49,5

Summa avsättningar                                                                     24                 10,9                       90,0                                      99,4                   132,2
varav räntebärande                                                                                                10,9                                                                     29,6                     31,7

SKULDER

Långfristiga skulder

Förlagslån                                                                                         36               526,2                                                                   526,2

Skuld till kreditinstitut                                                                       36               900,0                                                                1 132,1                   552,0

Skulder för finansiella leasingkontrakt                                              36                                                                                            340,6                   291,7

Skulder till dotterföretag                                                                                        60,0                       75,6                                             

Övriga långfristiga skulder                                                                                                                                                                     2,6                     16,3

Summa långfristiga skulder                                              25, 27, 36            1 486,2                       75,6                                 2 001,5                   860,0
varav räntebärande                                                                                           1 486,2                       75,6                                 1 998,9                   854,2

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut                                                                 27, 36                   4,1                  1 243,4                                    413,7                1 346,5

Förskott från kunder                                                                                                                                                                            89,3                     75,6

Leverantörsskulder                                                                                                    7,1                         4,8                                    284,4                   313,0

Skuld till dotterföretag                                                                                         105,2                     114,8                                                                         

Skuld till intresseföretag                                                                                                                          2,0                                                                    2,0

Skatteskulder                                                                                                                                           0,0                                        9,0                     18,2

Övriga kortfristiga skulder                                                                                      42,1                       12,4                                    170,7                   575,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                 26                 36,5                       64,5                                    312,6                   388,5

Summa kortfristiga skulder                                                                              195,0                  1 441,9                                 1 279,7                2 719,0
varav räntebärande                                                                                                99,0                  1 270,3                                    465,5                1 642,1

SUMMA SKULDER                                                                                                   1 681,2                    1 517,5                                 3 281,2                3 579,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER                                     2 985,9                    2 602,3                                 4 438,4                4 776,2

Ställda säkerheter                                                                         27            1 490,7                     631,3                                 2 050,1                1 692,0

Ansvarsförbindelser                                                                     28               326,6                     535,4                                      38,7                     50,2
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Förändringar i eget kapital
MSEK                                                                                                                                        Aktie-              Bundna                    Fria              Summa
Koncernen                                                                                                                              kapital             reserver             reserver       eget kapital

Ingående balans 2002                                                                                                              1 091,0               1 075,1                  928,7               3 094,8

Uppskrivning av anläggningstillgång                                                                                                                       140,0                                             140,0

Återläggning av kostnad i samband med utdelning                                                                                                                              12,7                    12,7

Kontantutdelning till aktieägarna                                                                                                                                                      -189,2                 -189,2

Återköp av egna aktier                                                                                                                                                                        -31,1                   -31,1

Omräkningsdifferenser                                                                                                                                                                        -15,0                   -15,0 

Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital                                                                                                    -7,9                      7,9                            

Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen                                                  132,1                 -214,7                   -82,6

Årets resultat                                                                                                                                                                                -2 006,9              -2 006,9

Eget kapital 31 december 2002                                                                                            1 091,0               1 207,2              -1 292,9               1 005,3

Ingående balans 2003                                                                                                              1 091,0               1 207,2              -1 292,9              1 005,3

Nedsättning av aktiekapital för täckande av förlust                                                                 -1 009,2                                          1 009,2

Nyemission*                                                                                                                                162,1                    87,9                   -36,5                  213,5

Nyteckning av aktier                                                                                                                      10,9                                                                          10,9

Återföring av uppskrivning                                                                                                                                       -72,4                    72,4

Omräkningsdifferenser                                                                                                                                                                      -16,1                   -16,1

Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital                                                                                                  -71,7                    71,7

Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen                     -836,2                   -56,2               1 100,7                  208,3

Årets resultat                                                                                                                                                                                 -186,9                 -186,9

Eget kapital 31 december 2003                                                                                                254,8               1 151,0                 -379,1               1 026,7

MSEK Aktie- Reserv-          Överkurs- Uppskrivnings-                    Fritt              Summa 
Moderbolaget  kapital fond                   fond                   fond       eget kapital       eget kapital

Ingående balans 2002 1 091,0 1 091,0                                                 0,0               1 159,5               3 341,5

Uppskrivning                                               140,0                                             140,0

Återläggning av kostnad i samband med utdelning                                                                            12,7                    12,7

Kontantutdelning till aktieägarna                                                                         -189,2                 -189,2

Återköp av egna aktier                                                                           -31,1                   -31,1

Summa förändringar i eget kapital som 
inte redovisas i resultaträkningen                                               140,0                 -207,6                   -67,6

Delsumma 1 091,0 1 091,0                                             140,0                  951,9               3 273,9

Årets resultat                                                                      -2 279,1              -2 279,1 

Eget kapital 31 december 2002 1 091,0 1 091,0                                             140,0              -1 327,2                  994,8

Ingående balans 2003 1 091,0 1 091,0                                             140,0              -1 327,2                  994,8

Nedsättning av aktiekapital för täckande av förlust -1 009,2                                                                      1 009,2                           

Nyemission* 162,1                     87,9                                              -36,5                  213,5

Nyteckning av aktier 10,9                                                                                                      10,9 

Upplösning av uppskrivningsfond                                                -72,4                    72,4                           

Summa förändringar i eget kapital som inte 
redovisas i resultaträkningen -836,2 –                    87,9                   -72,4               1 045,1                  224,4

Årets resultat                                                                             74,6                    74,6

Eget kapital 31 december 2003 254,8 1 091,0                    87,9                    67,6                 -207,5               1 293,8

* nyemissonskostnader om 36,5 MSEK har reducerat fritt eget kapital
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Årsredovisningen och koncernredovisningen för Bure Equity AB 

har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets 

rekommendation RR 1:00 om koncernredovisning och med tillämp-

ning av förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar, förutom 

moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget har ett bestäm-

mande inflytande. I normalfallet gäller detta för företag där Bures 

röstetal direkt eller indirekt uppgår till mer än 50 procent.

 Bolag som förvärvats under året konsolideras från och med för-

värvsdagen. Dotterbolag som avyttrats under året ingår i koncernens 

räkenskaper till och med avyttringsdagen.

 Konsolidering av intresseföretag sker i enlighet med 

Redovisningsrådets rekommendation RR 13. Intressebolag redo-

visas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som 

intresseföretag behandlas företag vari Bure har ett betydande 

inflytande, vanligen när röstetalet uppgår till mellan 20 och 50 pro-

cent. Kapitalandelsmetoden innebär att anskaffningskostnaden för 

aktierna, med tillägg för koncernens andel av intresseföretagens 

resultat efter avdrag för erhållna utdelningar, redovisas under rubriken 

”Kapitalandelar i intresseföretag” i koncernens balansräkning. 

 I koncernens resultaträkning utgörs ”Resultatandelar i intresse-

företag” av Bures andel av intresseföretagens resultat efter finansiella 

poster med avdrag för, i förekommande fall, goodwillavskrivning. 

Avskrivning för goodwill görs enligt plan, vilken fastställs enligt 

samma principer som tillämpas för koncernföretag. Andelen i intres-

seföretagens skatter särredovisas och ingår i koncernens skatter.

 De utländska dotterbolagens tillgångar och skulder i balansräk-

ningen omräknas enligt dagskursmetoden, vilket innebär att omräk-

ning sker i balansräkningen till valutakursen på balansdagen och att 

samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnitts-

kurs. De härvid uppkomna kursdifferenserna har förts direkt till det 

egna kapitalet. Även över- och undervärden uppkomna i samband 

med förvärvsanalysen och som avser tillgångar i utländsk valuta 

omräknas enligt dagskursmetoden.

 I de fall kurssäkring skett av investeringar i utländska dotterföretag 

genom upptagande av lån i utländsk valuta har uppkomna kursdifferen-

ser på lånen redovisats direkt mot eget kapital till den del de motsvaras 

av omräkningsdifferens hänförlig till det utländska dotterföretaget.

Redovisning av intäkter

Redovisning av intäkter sker i enlighet med Redovisningsrådets rekom-

mendation RR 11, Intäkter. Försäljning av varor redovisas som intäkt 

när väsentliga risker och förmåner, som är förknippade med varornas 

ägande, övergår till köparen och intäkter från tjänsteuppdrag redovisas 

när de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Dessutom ska det vara san-

nolikt att ekonomiska fördelar, som är förknippade med uppdraget, 

kommer att tillfalla säljaren och de utgifter, som förväntas uppkomma 

som en följd av uppdraget, kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisning av låneutgifter

Redovisning av lånekostnader följer Redovisningsrådets rekommenda-

tion RR 21, Lånekostnader. Lånekostnader redovisas som kostnader 

för den period för vilken de hänförs till.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad 

med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.

 Goodwill hänförlig till förvärvade dotterbolag redovisas som anlägg-

ningstillgång och skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska 

livslängden. Den ekonomiska livslängden fastställs enligt individuell 

prövning. Livslängderna inom koncernen varierar mellan 5 och 20 år.

 Nyttjandeperioder överstigande 5 år kan åsättas långsiktigt stra-

tegiskt förvärvade bolag med en stabil verksamhet, god tillväxt, liten 

påverkan av tekniskt åldrande och som över en konjunkturcykel har 

stabil efterfrågan. En utvärdering sker regelmässigt, och nedskrivning 

av goodwill sker när behov föreligger.

 Bure tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 15 

Immateriella anläggningstillgångar. Anskaffningsvärdet för immate-

riella tillgångar aktiveras när anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 

som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla Burekoncernen. 

Koncernen bedriver en begränsad verksamhet inom forskning och 

utveckling, bland annat beroende på att flertalet dotterbolag är 

produktbolag. 

Materiella anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningsvärde 

med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar 

har beräknats på det avskrivningsbara beloppet, vilket normalt 

utgörs av tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden i tillämpliga 

fall reducerat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut. 

Avskrivning sker linjärt över nyttjandeperioden för tillgångarna. Bure 

har dotterbolag vars verksamheter är vitt skilda. Detta innebär att det 

inte är lämpligt att sätta upp generella regler för vilka avskrivnings-

tider som ska gälla. Som riktmärken anges emellertid:

Maskiner och inventarier  3 – 7 år

Byggnader    50 år

Markanläggningar  20 – 27 år

Redovisningsprinciper
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Leasing

I enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer RR 6:99 redovi-

sas finansiella leasingavtal som anläggningstillgångar respektive finan-

siella skulder i koncernens balansräkning. Hyreskostnaden fördelas i 

koncernresultaträkningen ut på avskrivning av den hyrda tillgången 

respektive räntekostnad som om tillgången hade varit förvärvad direkt. 

Vissa mindre finansiella leasingavtal avseende tjänstebilar och kontors-

utrustning redovisas som operationella leasingavtal. Leasingavgifter 

avseende operationella leasingavtal redovisas som kostnad i resultat-

räkningen löpande.

Finansiella anläggningstillgångar

I moderbolagets balansräkning värderas Bures investeringar till 

anskaffningsvärde inklusive kostnader direkt hänförliga till förvärvet. 

Andelarna värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och återvin-

ningsvärdet.

 Med återvinningsvärdet avses det högsta av nettoförsäljningsvär-

det och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av upp-

skattade framtida nettokassaflöden.

 I det fall återvinningsvärdet understiger bokfört värde görs ned-

skrivning till detta värde. Uppskrivning kan ske enligt ÅRL då en till-

gång bedöms ha ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligen 

överstiger bokfört värde.

 Aktier i noterade och onoterade bolag, som ej är dotter- eller 

intresseföretag, redovisas till anskaffningsvärden under posten 

”Andelar och konvertibla skuldebrev” bland de finansiella anlägg-

ningstillgångarna. Investeringarna värderas till det lägsta av anskaff-

ningsvärdet och återvinningsvärdet post för post. För onoterade inne-

hav upprättas löpande kassaflödesvärderingar för att utvärdera åter-

vinningsvärdet. Värdeförändringar fastställs genom s.k. impairment 

tests efter tillämpning av värderingsregler fastställda av styrelsen.

 Placeringar i räntebärande värdepapper med en löptid upp till ett 

år redovisas som omsättningstillgångar under ”Kortfristiga placeringar”. 

Placeringar med en löptid längre än ett år redovisas som anläggnings-

tillgångar under ”Andra långfristiga värdepappersinnehav”.

Omsättningstillgångar

Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Avdrag för bedömd fak-

tisk inkurans har gjorts.

 Bure tillämpar för värdering av utförda tjänsteuppdrag bestämmel-

serna i Redovisningsrådets rekommendation RR 11, Intäkter. Värdering 

av pågående tjänsteuppdrag beräknas baserad på färdigställande-

graden på balansdagen (successiv vinstavräkning). I enlighet med 

rekommendationen redovisas beräknad ersättning för utfört men ej 

fakturerat arbete för tjänsteuppdrag under rubriken ”Fordringar”. För 

de fall där fakturerat belopp överstiger utfört arbete redovisas dessa 

under rubriken ”Skulder” som erhållna förskott.

 Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt 

balansdagens kurs eller till terminskurs i de fall terminssäkring har 

skett. Kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och 

skulder redovisas bland finansiella poster. Rörelserelaterade kurs-

vinster och kursförluster redovisas i rörelseresultatet.

Avsättningar

Förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret och som på balans-

dagen är sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller tid-

punkt har redovisats som avsättningar.

Obeskattade reserver

Eget kapitalandelen av obeskattade reserver ingår i bundna reserver. 

Skatteandelen av obeskattade reserver har redovisats som uppskjuten 

skatteskuld ingående i avsättningarna.

Minoritetens andel

I koncernens resultaträkning anges minoritetens andel i koncernens 

nettovinst. Minoritetens andel i koncernens eget kapital redovisas i 

särskild post mellan avsättningar och eget kapital.

Skatt

Uppskjutna skattefordringar respektive uppskjutna skatteskulder 

redovisas när det föreligger förlustavdrag respektive temporära skill-

nader mellan bokfört värde och skattemässigt värde på tillgångar och 

skulder. Uppskjutna skattefordringar avseende förlustavdrag har redo-

visats i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas 

mot framtida överskott vid beskattning.

 Årets skattekostnader avser skatt att betala på årets beskattnings-

bara resultat (aktuell skatt), uppskjuten skatt samt andel av intres-

sebolagens skatt. Bure är ett investmentbolag, vilket gör bolagets 

skattesituation speciell. Huvudprinciperna för beskattningen av ett 

investmentbolag är följande:

–   intäktsräntor är skattepliktiga, medan utgiftsräntor och 

förvaltningskostnader är avdragsgilla

–  mottagen utdelning är skattepliktig, däremot är lämnad 

utdelning avdragsgill

–  realisationsvinster på aktier är skattefria, men bolaget beskattas 

för en schablonintäkt som uppgår till 1,5 procent av aktiernas 

marknadsvärde vid beskattningsårets ingång.

Kassaflödesanalys

Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 7, 

Redovisning av kassaflöden. Med likvida medel avses banktillgodo-

havanden samt kortfristiga placeringar understigande tre månader.

Tillämpning av nya redovisningsprinciper

Från och med den 1 januari 2003 tillämpar Burekoncernen föl-

jande nya rekommendationer utgivna av Redovisningsrådet: RR 22 

Utformning av finansiella rapporter, RR 25 Rapportering för segment, 

RR 26 Händelser efter balansdagen samt RR 27 Finansiella instru-

ment. Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är i 

övrigt samma som tillämpades för räkenskapsåret 2002 och har inte 

inneburit någon effekt på resultat och ställning. Beträffande RR 25 

Rapportering för segment har Burekoncernen valt bolagen som pri-

märt segment och geografiska marknader som sekundärt segment. 
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NOT 1 – NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING 
Verksamheter ägda vid                                                          Resultat efter
utgången av året                           Nettoomsättning             finansnetto
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Dotterbolag
Cygate                                               787,0        740,0              - 1,0        - 71,1
Simonsen                                           866,4        943,6             12,4      - 113,2
Mercuri                                              632,1        715,0            - 32,4        - 38,6
Vittra                                                  386,0        282,4            - 14,7          - 6,3
Business Communication Group         262,9        341,1            - 47,9        - 60,2
Citat                                                   219,0        222,4              - 8,6        - 28,4
Parere (f.d. PAHR)                               211,2        212,1             21,1          20,7
Xdin                                                   200,1        178,6               5,4        - 14,7
Informator                                          152,0        186,3            - 62,6      - 175,1
Retea                                                   43,1          44,2               4,7            6,5
Bure Kapital                                               –            0,0               4,2      - 321,4
Cindra                                                       –            0,0           101,1      - 107,2
Appgate                                               17,0               –              - 1,8               –

Delsumma                                    3 776,8     3 865,7            - 20,1      - 909,0

Carl Bro konsoliderat 
t.o.m. 31 okt 2002                                   –     2 277,0                   –          15,9
Sålda och dekonsoliderade bolag              –            3,3                   –          - 2,4
Oms./resultat i förvärvade bolag före
förvärvsdagen                                           –        - 93,1                   –            0,0
Resultatandelar i 
intressebolag, not 3                                                                  - 85,0      - 166,7
Moderbolagets resultat 
efter finansnetto                                                                       74,6   - 2 279,1
Koncernelimineringar                           - 9,0          - 8,4          - 160,9     1 325,2

Koncernen totalt                         3 767,8     6 044,5          - 191,4   - 2 016,1

Nettoomsättningens fördelning per intäktsslag:
                                                                                             Nettoomsättning
MSEK                                                                                      2003         2002

Varuförsäljning                                                                        1 165        1 269
Tjänsteuppdrag                                                                       2 347        4 747
Övrig försäljning                                                                         256             29

Summa                                                                                  3 768        6 045

PRIMÄRA SEGMENT:

Koncernmässiga justeringar avseende över- och undervärde har hänförts till 
respektive bolag.

Segmentsrapportering
                                                                                                    Koncernen
Totala tillgångar                                                                    2003         2002

Cygate                                                                                    378,0        444,4 
Simonsen                                                                                340,7        392,2 
Mercuri                                                                                   497,2        571,1 
Vittra                                                                                       476,7        349,5 
Business Communication Group                                              116,8        161,4 
Citat                                                                                        190,3        147,6 
Parere (f.d. PAHR)                                                                    406,5        448,9 
Xdin                                                                                        112,0        107,3 
Informator                                                                               118,0        141,8 
Retea                                                                                        39,2          42,7 
Sancera / Bure Kapital                                                                 65,0          79,6 
Cindra                                                                                     166,9        331,1 
Moderbolaget Bure Equity AB exkl. aktier i db och ib           1 293,4     1 397,1 
Övriga bolag                                                                             84,2          20,9
Kapitalandelar i intresseföretag                                               616,3        663,5 
Koncernelimineringar                                                             - 462,8      - 522,9 

Summa tillgångar                                                             4 438,4     4 776,2

Investeringar                                                                          2003         2002

Cygate                                                                                      27,8          26,1 
Simonsen                                                                                  71,3          41,7 
Mercuri                                                                                     21,5        100,1 
Vittra                                                                                       106,2          34,9 
Business Communication Group                                                  4,0            1,1 
Citat                                                                                            8,0            6,9 
Parere (f.d. PAHR)                                                                        8,1          13,1 
Xdin                                                                                            1,1            1,7 
Informator                                                                                   0,7            0,7 
Retea                                                                                          0,3            0,4 
Moderbolaget Bure Equity AB exkl. aktier i db och ib              252,2        490,0 
Övriga bolag                                                                               5,4            0,0 

Summa investeringar                                                           506,6        716,7

Rörelseresultat efter goodwill per rörelsegren                  2003         2002

Cygate                                                                                       - 6,4      - 281,1 
Simonsen                                                                                  12,0      - 103,0 
Mercuri                                                                                    - 14,4      - 211,9 
Vittra                                                                                        - 14,0          - 6,4 
Business Communication Group                                               - 41,2      - 108,1 
Citat                                                                                           - 7,1        - 62,9 
Parere (f.d. PAHR)                                                                      11,8          14,6 
Xdin                                                                                            8,3        - 38,4 
Informator                                                                                - 42,6      - 198,2 
Retea                                                                                          2,3            4,0 
Appgate                                                                                     - 1,8                - 
Cindra                                                                                     103,6        - 94,9 
Moderbolaget Bure Equity AB                                                 144,1   - 2 269,5 
Övriga bolag                                                                              - 8,2        - 21,1 
Resultatandelar i intresseföretag                                               - 85,0      - 166,7 
Koncernelimineringar                                                             -132,0     1 919,3 

Summa                                                                                   - 70,6   - 1 624,3

Skulder exkl. eget kapital och minoritetsintressen            2003         2002

Cygate                                                                                    255,1        354,8 
Simonsen                                                                                322,1        404,6 
Mercuri                                                                                   391,9        538,5 
Vittra                                                                                       286,3        301,6 
Business Communication Group                                              120,9        121,2 
Citat                                                                                        142,8        124,4 
Parere (f.d. PAHR)                                                                    172,7        227,1 
Xdin                                                                                          64,7          68,3 
Informator                                                                               132,8        141,8
Retea                                                                                        15,8          14,0 
Sancera / Bure Kapital                                                                 15,6          75,4 
Cindra                                                                                         0,0        329,9 
Moderbolaget Bure Equity AB                                              1 777,1     1 490,6 
Övriga bolag                                                                             22,3          16,4 
Koncernelimineringar                                                             - 339,5      - 497,4 

Summa skulder exkl. EK o minoritet                               3 380,6     3 711,2

Avskrivningar                                                                         2003         2002

Cygate                                                                                     - 23,7        - 38,9 
Simonsen                                                                                 - 37,0        - 39,5 
Mercuri                                                                                    - 30,8        - 40,8 
Vittra                                                                                        - 15,3        - 21,8 
Business Communication Group                                               - 13,0        - 20,1 
Citat                                                                                         - 17,8          - 7,3 
Parere (f.d. PAHR)                                                                     - 28,8        - 29,6 
Xdin                                                                                           - 3,1          - 3,9 
Informator                                                                                  - 9,6        - 11,3 
Retea                                                                                         - 2,7          - 2,9 
Moderbolaget Bure Equity                                                          - 1,6          - 1,9 
Övriga bolag                                                                              -0,3        - 55,4 

Summa                                                                                 - 183,7      - 273,4

Noter
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Skulder exkl. eget kapital och minoritetsintressen            2003         2002

Sverige                                                                                 3 098,7     3 503,2
Övriga Norden                                                                         144,8          90,4
Europa, exkl. Norden                                                               136,0        112,8
Nordamerika                                                                               1,1            4,1
Asien                                                                                                             0,7
Övriga marknader                                                                                              

Summa skulder exkl. EK o min.                                        3 380,6     3 711,2

Avskrivningar                                                                         2003         2002

Sverige                                                                                   - 149,1      - 242,8
Övriga Norden                                                                          - 19,3        - 16,2
Europa, exkl. Norden                                                                - 15,1        - 13,3
Nordamerika                                                                              - 0,2          - 0,2
Asien                                                                                                           - 0,7
Övriga marknader                                                                                       - 0,2

Summa                                                                                 - 183,7      - 273,4

Nedskrivningar/reverseringar                                              2003         2002

Sverige                                                                                     -20,4   - 1 345,6
Övriga Norden                                                                                                    
Europa, exkl. Norden                                                                  - 5,6        - 15,0
Nordamerika                                                                                                      
Asien                                                                                                                  
Övriga marknader                                                                                              

Summa                                                                                   -26,0   - 1 360,6

NOT 2 – INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Inköp och försäljning mellan moderbolag och koncernföretag är av obetydlig 
omfattning. Koncerninterna ränteintäkter och räntekostnader ingår i moder-
bolagets resultat med 14,2 MSEK (40,5) respektive 3,7 MSEK (- 1,3).

NOT 3 – RESULTATANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Systeam                                                                                      8,7          - 2,3
CR&T                                                                                          0,0        - 33,9
Dimension                                                                                - 30,3        - 77,0
Carl Bro fr.o.m. 1 nov 2002                                                      - 65,7        - 40,9
Vendator (f.d. Customer Group)                                                 - 1,3          - 6,8
Celemi                                                                                        - 1,1          - 1,0
Xdin                                                                                                –          - 1,1
Innkap Management                                                                   0,1            5,2
Newmad                                                                                     0,1          - 1,8
Scribona                                                                                      3,5          - 7,0
Övriga                                                                                         1,0          - 0,1

Summa                                                                                   - 85,0      - 166,7

Nedskrivningar/reverseringar                                              2003         2002

Cygate                                                                                        0,0      - 217,3 
Simonsen                                                                                 - 48,0        - 32,4 
Mercuri                                                                                      - 5,6      - 201,8 
Vittra                                                                                           0,0          - 1,2
Business Communication Group                                               - 12,5        - 45,0
Citat                                                                                            0,0        - 37,2 
Parere (f.d. PAHR)                                                                       - 2,7               – 
Xdin                                                                                            0,0        - 27,2 
Informator                                                                                - 23,9      - 131,6 
Cindra                                                                                       47,6        - 94,9 
Moderbolaget Bure Equity                                                         19,1      - 572,0 

Summa                                                                                   - 26,0   - 1 360,6

SEKUNDÄRA SEGMENT:
Nettoomsättningen fördelar sig på 
geografiska marknader enligt följande:
                                                                                             Nettoomsättning
MSEK                                                                                      2003         2002

Sverige                                                                                    2 626        4 170
Övriga Norden                                                                            714        1 307
Europa exkl. Norden                                                                 401           517
Nordamerika                                                                                23             17
Asien                                                                                              2             28
Övriga marknader                                                                          2               6

Summa                                                                                  3 768        6 045

                                                                                                    Koncernen
Totala tillgångar                                                                    2003         2002

Sverige                                                                                 3 798,4     3 963,0
Övriga Norden                                                                         399,3        544,0
Europa, exkl. Norden                                                               231,0        264,1
Nordamerika                                                                               7,7            2,2
Asien                                                                                                             2,9
Övriga marknader                                                                       2,0                 

Summa tillgångar                                                             4 438,4     4 776,2

Investeringar                                                                          2003         2002

Sverige                                                                                    486,4        617,9
Övriga Norden                                                                             5,3          59,1
Europa, exkl. Norden                                                                 14,9          39,1
Nordamerika                                                                                                 0,1
Asien                                                                                                             0,5
Övriga marknader                                                                                              

Summa investeringar                                                           506,6        716,7

Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar 
per geografisk marknad                                                       2003         2002

Sverige                                                                                     - 80,6   - 1 628,3
Övriga Norden                                                                           25,7          41,2
Europa, exkl. Norden                                                                - 14,6        - 27,0
Nordamerika                                                                               1,1            0,3
Asien                                                                                          - 2,9          - 7,4
Övriga marknader                                                                       0,7          - 3,1

Summa                                                                                   - 70,6   - 1 624,3
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NOT – 4 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER M.M.
                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Investeringsverksamheten, nedskrivningar:
Scribona                                                               -91,4                            -152,0
Cindra                                                                  -94,9                            -107,1
Cygate                                                                                                     -314,0
Simonsen                                                             -13,0                            -200,2
Systeam                                                             -131,4                            -151,0
Mercuri                                                                                                    -341,0
Business Communication Group                                               -40,0       -113,0
Carl Bro                                                                                    -37,0                 
Informator                                                                                -36,5       -270,5
CR&T                                                 -20,3         -64,6            -20,3       -120,6
Elmo Leather                                      -10,0                             -10,0                 
Dimension                                                            -87,0              -6,0         -56,0
Bure Kapital                                                          -17,9                            -272,9
Citat                                                                                                           -45,0
Xdin                                                                                                           -43,0
Övriga nedskrivningar                           -2,3       -179,5              -4,1       -231,1

Summa nedskrivningar                   -32,6       -679,7          -153,9    -2 417,4
 
Investeringsverksamheten, reverseringar
Xdin                                                                                         12,0                 
Citat                                                                                         45,0                 
Cygate                                                                                      50,0                 
Scribona                                              51,8                              52,2                 
Cindra                                                  47,5                            100,3                 

Summa reverseringar                        99,3               –           259,5               –

Netto nedskrivningar/
reverseringar                                      66,7       -679,7           105,6    -2 417,4

Resultat från dotterbolag
Omstruktureringskostnader m.m:
Cygate                                               -20,1           -9,7                                      
Business Communication Group           -2,4         -19,9                                      
Simonsen                                           -17,3         -24,8                                      
Informator                                                 -         -10,8                                      
Citat                                                     -4,8         -11,1                                      
Övriga bolag                                      -16,3         -11,1                                     

Summa                                             -60,9         -87,4                                      

Totalsumma                                          5,8       -767,1           105,6    -2 417,4

NOT 5 – KURSDIFFERENSER SOM PÅVERKAT RESULTATET
                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Kursdifferenser på rörelsefordringar
resp. skulder som påverkat
rörelseresultatet                                      4,2            3,4                   –               –
Kursdifferenser på finansiella
fordringar resp. finansiella skulder
som påverkat finansnettot                      6,0            8,5              - 0,4            6,9

Totala kursdifferenser som 
påverkat resultaträkningen 
under året                                          10,2          11,9              - 0,4            6,9

NOT 6 – EXITRESULTAT OCH REALISATIONSRESULTAT, NETTO
                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Exitresultat, investerings-
verksamheten                                     217,8        361,2           157,7        345,1
Exitresultat från dotterföretag                   –               –                   –               –

Summa exitresultat                         217,8        361,2           157,7        345,1

Realisationsresultat, 
kapitalförvaltningen                               5,5      - 264,5                   –               –
Realisationsresultat, dotterföretag          6,6          - 2,5                   –               –

Summa realisationsresultat              12,1      - 267,0                   –               –

Totalsumma                                      229,9          94,2           157,7        345,1 

NOT 7 – ARVODE TILL REVISORER 
                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Arvoden till Ernst & Young
Revisionsarvoden                                    6,7            5,1               1,9            0,4
Konsultationsarvoden                             2,8            5,2               0,7            2,0

Totala arvoden                                     9,5          10,3               2,6            2,4

Arvoden till KPMG
Revisionsarvoden                                    1,1            0,4               0,9            0,2
Konsultationsarvoden                             0,1            1,0               0,1            0,5

Totala arvoden                                     1,2            1,4               1,0            0,7

Revisionsarvoden, övriga revisorer   0,4            0,7                   –               –

I noten Arvode till revisorer ingår inte uppgifter avseende dotterbolag som 
avyttrats under året. Ökningen av revisionsarvodet 2003 i förhållande till 2002 
förklaras av revision av emissionsprospekt samt tillkommande revision av ändrat 
bokslut 2002.

NOT 8 – UTDELNINGAR
                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Investeringsverksamheten
Utdelning från intresseföretag                   –               –               0,2            4,4
Utdelning från övriga bolag                    7,3            6,7                   –            0,1

Summa                                                 7,3            6,7               0,2            4,5

Kapitalförvaltningen
Utdelning från aktier i börsportfölj            –            6,7                   –               –

Totalsumma                                          7,3          13,4               0,2            4,5

NOT 9 – SKATTER
                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Aktuell skatt                                                                             - 17,1        - 32,4
Uppskjuten skatt                                                                       26,4          - 3,8
Andel i intressebolagens skatter                                                 - 9,0          11,8

Summa                                                                                      0,3        - 24,4

Bure Equity har status som investmentföretag, vilket bland annat innebär att 
exitresultat är undantagna från skatteplikt samt att avdrag erhålls för lämnad 
kontantutdelning. Se vidare Redovisningsprinciper, avsnittet Skatt.

Burekoncernen redovisar totalt en uppskjuten skattefordran om 68,6 MSEK 
(43,0), vilken så gott som uteslutande är hänförlig till förlustavdrag i dotter-
företagen som bedöms kunna utnyttjas mot framtida överskott. Härutöver 
finns förlustavdrag och temporära skillnader mellan bokförda värden och skatte-
mässiga värden till ett sammanlagt värde av 1 142 MSEK, för vilka uppskjuten 
skattefordran ej har beaktats. Ytterligare framtida skattelättnader på cirka 
320 MSEK kan förväntas om förlustavdragen kan utnyttjas.

Minoritetens andel av resultat efter finansiella poster uppgår till 2,5 MSEK. 
Minoritetens andel av skatter uppgår till 1,7 MSEK.

Härledning av skattekostnad
                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Redovisat resultat före skatt                                                   - 191,4   - 2 016,1
Skatt enligt gällande skattesats                                                 53,6        564,5

Härledning till redovisad skattekostnad:

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Av- och nedskrivningar av goodwill                                          - 41,9      - 238,0
Reverseringar /nedskrivn av aktieinnehav                                   18,7      - 190,3
Övriga ej avdragsgilla kostnader                                               - 13,6        - 21,5

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Exitresultat                                                                                61,0        101,1
Övrigt                                                                                              -            4,3

Skatteeffekt av ej beaktade underskottsavdrag                         - 63,3      - 231,0

Övrigt                                                                                       - 14,2        - 13,5

Redovisad skattekostnad                                                         0,3        - 24,4
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NOT 11 – PATENT, LICENSER M.M.
                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Ingående anskaffningsvärde                                                      35,7          90,2
Anskaffning under året                                                             12,3          12,7
Försäljning / Omklassificeringar                                                    - 7,0        - 66,0
Omräkningsdifferenser                                                               - 0,1          - 1,2

Utgående anskaffningsvärde                                                40,9          35,7

Ingående avskrivningar                                                             - 19,3        - 27,8
Anskaffning under året                                                               0,0          - 2,2
Försäljning / Omklassificeringar                                                     4,0          16,9
Årets avskrivningar                                                                     - 3,3          - 6,6
Omräkningsdifferenser                                                                0,2            0,4

Utgående ackumulerade avskrivningar                               - 18,4        - 19,3

Ingående nedskrivningar                                                                 –        - 15,8
Anskaffning under året                                                                   –            0,0
Försäljning / Omklassificeringar                                                         –          15,4
Årets nedskrivningar                                                                        –            0,0
Omräkningsdifferenser                                                                    –            0,4

Utgående ackumulerade nedskrivningar                                   –            0,0

Bokfört värde                                                                          22,5          16,4
Under året har 3,4 MSEK (11,6) kostnadsförts för FoU.

NOT 12 – GOODWILL
                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Ingående anskaffningsvärde                                                 1 929,0     2 163,1
Anskaffning under året                                                             68,3        283,9
Försäljning / Omklassificeringar                                                   97,6      - 498,9
Omräkningsdifferenser                                                             - 19,3        - 19,1

Utgående anskaffningsvärde                                           2 075,6     1 929,0

Ingående avskrivningar                                                           - 270,3      - 313,8
Avskrivningar övertagna vid förvärv                                             0,0          - 4,5
Försäljning / Omklassificeringar                                                  - 46,5        189,1
Årets avskrivningar                                                                   - 83,7      - 146,8
Omräkningsdifferenser                                                                2,5            5,7

Utgående ackumulerade avskrivningar                             - 398,0      - 270,3

Ingående nedskrivningar                                                        - 678,0        - 45,7
Nedskrivningar övertagna vid förvärv                                           0,0            0,0
Försäljning / Omklassificeringar                                                  - 54,8          40,1
Årets nedskrivningar                                                                 - 44,7      - 675,8
Omräkningsdifferenser                                                                3,8            3,4

Utgående ackumulerade nedskrivningar                          - 773,7      - 678,0

Bokfört värde                                                                        903,9        980,7

De största goodwillposterna är hänförliga till:
                                                                                                           Årets av-
                                                                                            Bokfört  och ned-
                                                                                               värde skrivning

Parere (f.d. PAHR)                                                                   298,9        - 28,6
Mercuri                                                                                   277,9        - 24,2
Citat                                                                                        103,1        - 12,1
Cygate                                                                                      90,7        - 10,6
Business Communication Group                                                58,9        - 20,4

NOT 10 – LEASINGAVTAL
 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2003 2002 2003 2002

Periodens leasingavgifter (operationella):
Bilar 26,1 24,7 1,1 0,0
Lokaler 176,7 154,4 5,1 4,7
Övrig utrustning 31,1 34,2 0,6 0,5

Summa 233,9 213,3 6,8 5,2

 Koncernen Moderbolaget
Kontrakterade leasingavgifter: 2003 2004 – 2007 > 2008 2003 2004 –   2007 > 2008

Operationella leasingavtal:         
Bilar 19,6 1,4 – 0,7 0,7 –
Lokaler 141,5 74,8 419,2 3,9 1,9 –
Övrig utrustning 21,0 23,2 – 0,2 0,1 –

Summa 182,1 99,4 419,2 4,8 2,7 –

Finansiella leasingavtal:
Bilar 1,7 1,4 – – – –
Lokaler 19,8 74,9 6,4 – – –
Övrig utrustning 13,2 34,3 – – – –

Summa 34,7 110,6 6,4 – – –

Räntor -1,1 -15,2 -1,6
Leasingavgifternas nuvärde: 33,6  95,4 4,8

Av Burekoncernens mest väsentliga leasingavtal utgör fastigheter i finansiella leasingavtal en stor del. De finansiella leasingavtalen innehas för dotterbolagen Simonsen 
och Vittras räkning. För Vittras del innehas ett kontrakt i Stockholm för skoldrift och för Simonsens del innehas fyra kontrakt för bolagets tvätteriverksamhet. Dessa är 
belägna i Örebro, Rimbo, Karlskrona och Långsele.
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NOT 13 – BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR
                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Ingående anskaffningsvärde                                                    336,7        469,7
Anskaffning under året                                                             66,0          68,7
Försäljning / Omklassificeringar                                                    - 0,2      - 196,9
Omräkningsdifferenser                                                               - 0,1          - 4,8

Utgående anskaffningsvärde                                              402,4        336,7

Ingående avskrivningar                                                             - 18,6        - 52,5
Från förvärvade bolag                                                                  0,0          - 2,0
Försäljning / Omklassificeringar                                                   - 0,9          45,1
Årets avskrivningar                                                                     - 7,8        - 10,1
Omräkningsdifferenser                                                                0,0            0,9

Utgående ackumulerade avskrivningar                               - 27,3        - 18,6

Ingående nedskrivningar                                                            - 0,5        - 25,4
Årets nedskrivningar                                                                 - 48,0               –
Försäljning / Omklassificeringar                                                     0,5          24,3
Omräkningsdifferenser                                                                0,0            0,6

Utgående ackumulerade nedskrivningar                            - 48,0          - 0,5

Bokfört värde                                                                        327,1        317,6

Taxeringsvärden byggnader                                                       70,0          50,8
Bokfört värde byggnader                                                         316,1        311,6
Taxeringsvärden mark                                                                  6,5            7,2
Bokfört värde mark                                                                   11,0            6,1

Alla fastigheter har ej åsatts taxeringsvärden.
I redovisade värden ingår fastigheter som innehas enligt finansiella leasingavtal 
med följande belopp:

                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Ingående anskaffningsvärde                                                    297,6        260,6
Anskaffning under året                                                               8,6          37,0
Försäljning under året                                                                  0,0            0,0

Utgående anskaffningsvärde                                              306,2        297,6

Ingående ackumulerade avskrivningar                                      - 13,8          - 8,0
Årets avskrivningar                                                                     - 6,0          - 5,8
Försäljning under året                                                                  0,0            0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar                               - 19,8        - 13,8

Ingående ackumulerade nedskrivningar                                       0,0            0,0
Årets nedskrivningar                                                                 - 48,0            0,0

Utgående ackumulerade nedskrivningar                            - 48,0            0,0

Bokfört värde                                                                        238,4        283,8

Totala åtaganden för framtida investeringar i fastigheter uppgår till 125 MSEK 
och avser kontrakterade investeringar i skolfastigheter inom Vittrakoncernen.

NOT 14 – MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Ingående anskaffningsvärde                                                      23,9          20,8
Anskaffning under året                                                             45,2            3,6
Försäljning under året                                                                 - 0,5          - 0,5

Utgående anskaffningsvärde                                                68,6          23,9

Ingående avskrivningar                                                             - 15,4        - 13,6
Försäljning / Omklassificeringar                                                    - 0,3            0,1
Årets avskrivningar                                                                     - 3,6          - 1,9

Utgående ackumulerade avskrivningar                               - 19,3        - 15,4

Bokfört värde                                                                          49,3            8,5

NOT 15 – INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Ingående anskaffningsvärde               594,2        800,9             14,3          12,0
Anskaffning under året                      105,1        165,1               0,1            2,5
Försäljning / Omklassificeringar          - 106,5      - 361,0              - 0,7          - 0,2
Omräkningsdifferenser                         - 3,4        - 10,8                   –               –

Utgående anskaffningsvärde         589,4        594,2             13,7          14,3

Ingående avskrivningar                     - 379,6      - 513,5              - 9,6          - 7,8
Anskaffning under året                        - 1,2        - 37,4                   –               –
Försäljning / Omklassificeringar              78,7        272,2               0,3            0,1
Årets avskrivningar                             - 85,3      - 108,0              - 1,6          - 1,9
Omräkningsdifferenser                           2,6            7,1                    

Utgående ackumulerade 
avskrivningar                                 - 384,8      - 379,6            - 10,9          - 9,6

Ingående nedskrivningar                      - 5,4            0,0                   –               –
Försäljning / Omklassificeringar                0,5          - 0,4                   –               –
Årets nedskrivningar                               0,0          - 5,1                   –               – 
Omräkningsdifferenser                           0,1            0,1                   –               –

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar                                   - 4,8          - 5,4                   –               –

Bokfört värde                                   199,8        209,2               2,8            4,7

I redovisade värden ingår maskiner som innehas enligt finansiella leasingavtal 
med följande belopp:
                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Ingående anskaffningsvärde                                                      39,3          13,9
Anskaffning under året                                                             21,6          30,1
Försäljning / Omklassificeringar                                                  - 10,7          - 4,7

Utgående anskaffningsvärde                                                50,2          39,3

Ingående avskrivningar                                                               - 8,7          - 3,7
Anskaffning under året                                                               0,0          - 1,2
Försäljning / Omklassificeringar                                                     3,9            2,8
Årets avskrivningar                                                                     - 8,3          - 6,6
Omräkningsdifferens                                                                  - 0,4            0,0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar                                                                         - 13,5          - 8,7

Bokfört värde                                                                          36,7          30,6

NOT 16 – PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Ingående anskaffningsvärde                                                        0,0            0,8
Anskaffning under året                                                             23,3               –
Försäljning / Omklassificeringar                                                     0,0          - 0,8

Utgående anskaffningsvärde                                                23,3            0,0

NOT 17 – ANDELAR I KONCERNFÖRETAG, ÅRETS FÖRÄNDRING
                                                                                                 Moderbolaget
MSEK                                                                                      2003         2002

Ingående anskaffningsvärde                                                 2 240,5     1 765,0
Anskaffning / tillskott under året                                              550,6        795,1
Anteciperad återbetalning av
aktieägartillskott                                                                     - 162,2          - 9,6 
Försäljning                                                                              - 260,1        - 67,1
Omklassificering                                                                       - 96,7      - 242,9

Utgående anskaffningsvärde                                           2 272,1     2 240,5

Ingående nedskrivningar                                                     - 1 782,5      - 133,1
Årets nedskrivningar                                                                 -40,8   - 1 667,3
Reversering av nedskrivningar                                                  207,3                -
Försäljning                                                                               251,2          17,9

Utgående ackumulerade nedskrivningar                       - 1 364,8   - 1 782,5

Bokfört värde                                                                        907,3        458,0
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NOT 18 –  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG, 
UPPGIFTER OM ÅRETS FÖRVÄRV

Förvärv under året                                   
Under året har förvärv av koncernföretag påverkat likvida medel med 
- 198,8 MSEK. Det väsentligaste har utgjorts av utbetalda tilläggsköpeskillingar 
för Mercuri Finland med - 95,2 MSEK.                          

Summan av värdet av förvärvade tillgångar 
och skulder för samtliga förvärv under året:
MSEK                                                                                      2003         2002

Immateriella tillgångar                                                              - 72,8      - 287,8
Materiella tillgångar                                                                   - 2,6        - 53,1
Finansiella tillgångar                                                                   - 0,6          28,8
Omsättningstillgångar                                                                - 2,0      - 177,2
Likvida medel                                                                             - 3,3        - 58,6
Förvärvad minoritet                                                                  - 22,9               –
Skulder                                                                                        8,0        287,4

Summa köpeskilling för årets samtliga förvärv
inom Burekoncernen                                                             - 96,2      - 260,5

Likvida medel i dotterbolag som förvärvats                                  3,3          58,6
Betalningar avseende investeringar skuldförda föreg. år         - 105,9               –

Påverkan på koncernens likvida medel                             - 198,8      - 201,9

Summa av värdet av sålda och dekonsoliderade 
tillgångar och skulder för samtliga avyttringar under året:
MSEK                                                                                      2003         2002

Immateriella tillgångar                                                                 0,3        250,3
Materiella tillgångar                                                                    9,5        220,8
Finansiella tillgångar                                                                    0,1      - 196,6
Omsättningstillgångar                                                               44,8        884,7
Likvida medel                                                                            11,3          88,4
Skulder                                                                                     - 52,4   - 1 219,3
Realisationsresultat                                                                      7,0          - 8,9

Summa köpeskilling för årets samtliga avyttringar 
inom Burekoncernen                                                              20,6          19,4

Likvida medel i dotterbolag som avyttrats                                 - 11,3        - 88,4

Påverkan på koncernens likvida medel                                  9,3        - 69,0

I samband med att intressebolag övergår till att bli dotterbolag reduceras 
posten finansiella tillgångar med det tidigare värdet på intressebolagsandelen. 
Detta förklarar varför finansiella tillgångar blir negativt i ovanstående specifika-
tion. Omvänt gäller när dotterbolag övergår till att bli intressebolag.
För uppgift om framtida åtaganden om aktieförvärv och tilläggsköpeskillingar, 
se not 28.

NOT 19 – AKTIER I DOTTERBOLAG
                                                                                     Antal      Andel av kapital /    Bokfört värde i Organisations-
MSEK                                                                          aktier                    röster i % moderbolaget nummer Säte

Portföljbolag 
Mercuri International Group AB                                    1 000                               100 162,9 556518 - 9700 Göteborg
Parere AB (f.d. PAHR AB)                                            20 000                               100 205,5 556346 - 2646 Stockholm
Cygate AB                                                          500 330 711                            93,92 180,8 556364 - 0084 Stockholm
Business Communication Group Scandinavia AB    1 139 073                               100 28,9 556548 - 1297 Göteborg
Vittra AB 1                                                                   10 000                               100 127,9 556402 - 8925 Stockholm
Citat AB                                                                 9 008 178                               100 96,6 556382 - 3656 Göteborg
Xdin AB                                                                16 701 611                 57,46 / 59,16 30,3 556420 - 7453 Göteborg
Informator Training Group International AB                   5 000                               100 0,0 556561 - 0408 Göteborg
Retea AB                                                                          402                               100 28,9 556536 - 7918 Stockholm
Sancera AB 2                                                                  1 000                               100 12,9 556551 - 6910 Göteborg
Scandinavian Retail Center AB (SRC)                             6 780                               100 24,5 556573 - 0263 Helsingborg
CR&T Holding AB                                                      361 716                              99,6 0,0 556524 -3176 Göteborg
CR&T Ventures AB                                                     100 000                               100 2,0 556597 - 1149 Göteborg
Cindra AB                                                                     1 000                               100 4,0 556542 - 7415 Göteborg

                                                                                                                                    905,2  

Vilande bolag
Bure Framtid AB                                                            1 000                               100 0,1 556566 - 3357 Göteborg
Bure Hälsa och Sjukvård AB                                          1 000                               100 0,1 556548 - 1230 Göteborg
Bure Interactive Group AB                                            1 000                               100 0,1 556551 - 7355 Göteborg
Bure Tillväxt AB                                                            1 000                               100 0,2 556566 - 4512 Göteborg
Bure Utvecklings AB                                                   10 000                               100 1,2 556472 - 7112 Göteborg
Cintera AB                                                                    1 000                               100 0,1 556554 - 6958 Göteborg
Gårda Äldrevård Holding AB                                         1 000                               100 0,1 556548 - 8144 Göteborg
Investment AB Bure                                                      1 000                               100 0,1 556561 - 0390 Göteborg
SG Intressenter AB                                                        1 000                               100 0,1 556508 - 6211 Göteborg

                                                                                                                                    2,1
Totalt                                                                                                                          907,3

Ägd andel av rörelsedrivande dotterbolag:
1  Vittra AB äger 85% av Vittra Utbildning AB
2  Sancera AB äger dotterbolaget Bure Kapital AB till 100% som i sin tur äger Simonsen-koncernen till 100%
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NOT 21 – ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 
                                                                                                 Moderbolaget
MSEK                                                                                      2003         2002

Ingående anskaffningsvärde                                                 1 614,6     1 303,5
Anskaffning under året                                                             11,1        106,0
Försäljning                                                                                - 16,7          - 3,6
Omklassificering                                                                       - 63,6        208,7

Utgående anskaffningsvärde                                           1 545,4     1 614,6

Ingående nedskrivningar                                                        - 894,3      - 410,6
Årets nedskrivningar                                                                 -46,5      - 483,7
Reversering av nedskrivningar                                                    52,2                -
Försäljning                                                                                 16,7            0,0
Omklassificering                                                                        56,0            0,0

Utgående ackumulerade nedskrivningar                          -815,9      - 894,3

Bokfört värde                                                                        729,5        720,3

NOT 22 – ANDELAR OCH KONVERTIBLA SKULDEBREV
                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Ingående anskaffningsvärde           1 154,7     1 578,0           746,3        929,3
Anskaffning under året                        96,8        596,0             47,1          70,0
Försäljning                                        - 925,8   - 1 019,3          - 534,3      - 253,0
Omklassificering                                   - 2,0            0,0              - 2,0            0,0

Utgående anskaffningsvärde         323,7     1 154,7           257,1        746,3

Ingående uppskrivningar                    140,0                            140,0                 
Årets uppskrivning                                              140,0                             140,0
Årets upplösning av upp-
skrivningar                                          - 72,4                             - 72,4

Utgående ackumulerade 
uppskrivningar                                   67,6        140,0             67,6        140,0

Ingående nedskrivningar                  - 258,3      - 110,9          - 163,3      - 106,5
Årets nedskrivningar                           -77,4      - 219,3            - 16,2      - 106,5
Reversering av nedskrivningar             109,0                -                   -                -
Försäljning                                            47,2          71,9             28,3          49,7

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar                               - 179,5      - 258,3          - 151,2      - 163,3
Bokfört värde                                   211,8     1 036,4           173,5        723,0

För indirekta investeringar via fonder, dvs. Nordic Capital, Innovationskapital 
och CR&T Ventures, föreligger vinstdelningsavtal, vilka medför utspädning av 
eventuella exitvinster utöver viss grundavkastning på ursprunglig investering.

Under 2002 skrevs värdet av innehavet i Mölnlycke Health Care upp med 
140 MSEK. Under året har en del av innehavet avyttrats, varvid motsvarande 
del av uppskrivningsfonden överförts till fritt eget kapital.

NOT 23 –  FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Förutbetalda hyror                                34,0          37,8               1,0            1,4
Upplupna ränteintäkter                          5,7            1,2               3,9            0,8
Upparbetad intäkt                                33,0          26,2                                      
Upplupen ersättning från leverantör       6,6            0,8                                      
Övriga poster                                       81,7        105,3               9,9            4,0

Summa                                             161,0        171,3             14,8            6,2

NOT 20 – ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
                                                                     Antal      Andel kapital /          Bokfört värde Bokfört värde Börs- Organisations- 
MSEK                                                           aktier              röster i %       i moderbolaget i koncernen värde nummer Säte

Systeam AB                                          12 000 500                           48                        213,0 211,4  556237 - 3877 Jönköping
Carl Bro A / S                                               110 006                           50                        212,9 130,2  48233511 Glostrup, Danmark

                                                                                                                                      425,9 341,6
Övriga bolag
Scribona AB                                         17 857 089                     35 / 29                        255,4 255,4 255,4 556079 - 1419 Solna
Dimension i Stockholm AB                   10 096 550                           33                          29,1 1,6 29,1 556328 - 2754 Stockholm
Celemiab Group AB                                   129 005                           32                          19,1 17,7  556562 - 3997 Malmö
InnovationsKapital Management 
i Göteborg AB                                                4 000                           40                            0,0 0,0  556541 - 0064 Göteborg
InnovationsKapital Fond 1 AB                            244                           24                            0,0 0,0  556541 - 0056 Göteborg
Vendator (f.d. Customer Group AB)           622 085                           48                            0,0 0,0  556543 - 0146 Stockholm

                                                                                                                                      303,6 274,7

Övriga kapitalandelar                                                                                                           10,4

Bokfört värde                                                                                                               729,5 626,7

Skillnaden mellan bokfört värde i koncernen och moderbolaget beror på att resultatandelar i intresseföretag medräknas enligt kapitalandelsmetoden. 
Skillnaden, 102,8 MSEK, består dels av ackumulerade andelar i intresseföretags resultat med avdrag för avskrivningar på övervärden och erhållna utdelningar, 
dels av inrapporterade kapitalandelar från dotterbolag. 

Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1 ska ett bolag betraktas som ett dotterbolag för det fall en ägare har ett bestämmande inflytande. Mot bakgrund av 
en förnyad prövning av innebörden i de avtal som föreligger mellan Bure och andra ägare i Carl Bro kan inte Bure anses ha ett bestämmande inflytande i Carl Bro. 
Med verkan från den 1 november 2002 har Carl Bro därför redovisats som ett intressebolag.

Omklassificeringen av Carl Bro ingår under rubriken Försäljning / Omklassificeringar i not 11–17. För åtaganden om framtida aktieförvärv, se not 28.
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NOT 24 – AVSÄTTNINGAR 
Förändringar i omstruktureringsreserv:
                                                                                                    Koncernen
MSEK                                                                                      2003         2002

Ingående omstruktureringsreserv                                         22,5          41,8

Ökning under året i samband med förvärv:
Cygate                                                                                            –          10,0

Summa                                                                                      0,0          10,0

Ökning under året i samband med 
omstruktureringar inom dotterbolag:
Simonsen                                                                                  12,8               –
Business Communication Group                                                      –            3,8
Mercuri                                                                                       6,2            7,4

Summa                                                                                    19,0          11,2

Upplöst under året enligt fastlagd plan:
Informator                                                                                  - 0,1          - 0,2
Business Communication Group                                                 - 3,8            0,0
Cygate                                                                                       - 9,7            0,0
Mercuri                                                                                      - 6,9          - 1,2

Summa                                                                                   - 20,5          - 1,4

Avgår avyttrade / utdelade / 
dekonsoliderade verksamheter                                               0,0        - 39,0
Omräkningsdifferenser                                                               - 0,1          - 0,1

Utgående omstruktureringsreserv                                        20,9          22,5

Förändring i uppskjuten skatteskuld:                                          
                                                                                                        Koncernen
                                                                                                                  2003

Ingående uppskjuten skatteskuld                                                           39,5

Avsatt / ökning under året
Mercuri                                                                                                         5,1
Övrigt                                                                                                            1,5

Summa                                                                                                        6,6

Upplöst / förbrukat under året
Simonsen                                                                                                    - 0,3
Business Communication Group                                                                  - 0,4
Parere (f.d. PAHR)                                                                                      - 16,0
Cygate                                                                                                        - 0,1
Citat                                                                                                          - 0,4

Summa                                                                                                    - 17,2

Omräkningsdifferenser                                                                                - 0,3

Utgående uppskjuten skatteskuld                                                          28,6

Förändring i pensionsavsättningar:
                                                                                                        Koncernen
                                                                                                                  2003

Ingående pensionsavsättningar                                                              20,7

Avsättningar under året:
Informator                                                                                                     0,1
Mercuri                                                                                                         0,6

Summa                                                                                                        0,7

Förbrukat / upplöst under året:
Mercuri                                                                                                     - 0,4

Summa                                                                                                      - 0,4

Omräkningsdifferenser                                                                                - 0,3

Utgående pensionsavsättningar                                                             20,7

Förändring, övriga avsättningar:
                                                                  Koncernen             Moderbolaget
                                                                            2003                              2003

Ingående saldo övriga avsättningar                 49,5                               90,0

Avsättningar under året:                                                                                
Bure Equity                                                            13,2                               46,2
Mercuri                                                                 10,8                     

Summa                                                                24,0                               46,2

Förbrukat  /  upplöst under året
Bure Equity                                                          - 27,6                           - 125,3
Cygate                                                                  - 8,0                                      
Gårda Äldrevård                                                    - 0,9                                      
Mercuri                                                                 - 0,3                                      
Övrigt                                                                   - 5,3                                       

Summa                                                              - 42,1                           - 125,3

Omräkningsdifferenser                                          - 2,2                                      

Utgående saldo övriga avsättningar                29,2                               10,9

Bedömd återföring 
av avsättningar                                 2004         2005            2006      > 2007

Omstruktureringsreserv                        15,8            5,1               0,0            0,0
Pensionsavsättningar                              0,4            0,0               0,0          20,3
Uppskjuten skatteskuld                        12,9            0,0               0,0          15,7
Övriga avsättningar                              17,3            3,9               3,9            4,1

Summa                                               46,4            9,0               3,9          40,1

Av moderbolagets avsättningar på 10,9 MSEK förväntas hela beloppet tas i 
anspråk under 2004. Moderbolagets avsättningar består av bedömda tillskott 
till följd av dotterbolags åtaganden där tillskottet inte förväntas öka värdet på 
Bures innehav. 

NOT 25 – LÅNGFRISTIGA SKULDER
                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Totala långfristiga skulder               2 001,5        860,0        1 486,2          75,6
Varav förfaller till betalning 
senare än fem år efter 
balansdagens utgång                           45,4        288,0                   –               –

Bure har ett långfristigt kreditavtal med sina banker om 900 MSEK som förfaller 
den 31 december 2006. Se även not 36.

NOT 26 –  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Semesterlöneskuld                                73,3          70,8               1,2            1,4
Sociala avgifter                                    57,2          50,0               0,4            0,5
Övriga upplupna kostnader               146,7        223,2             34,9          62,6
Förutbetalda intäkter                            35,4          44,5                   –               –

Summa                                             312,6        388,5             36,5          64,5
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NOT 27 – STÄLLDA SÄKERHETER
                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

För egna skulder och avsättningar
Avseende skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar                          220,9        163,3                   –                 
Aktier i dotter-/intressebolag              687,7        755,8           772,3        553,9
Övriga aktier                                      477,1        281,1           477,1                 
Fastighetsinteckningar                          27,0          28,7                   –                 
Spärrade bankmedel                          245,8          15,7           241,3                 
Pantsatta kundfordringar                      32,2          63,4                   –                 
Pantförskrivna fastigheter                   326,8        283,8                   –                 
Övrigt                                                   32,6            0,2                   –                 

Summa                                         2 050,1     1 592,0        1 490,7        553,9

Övriga                                                                                             
Pantsatta kundfordringar                                            –                                      
Företagsinteckningar                                             21,0                                      
Aktier mot utställda optioner                                77,4                               77,4
Spärrade bankmedel                                               0,3                                      
Övrigt                                                                      1,3                                      

Summa                                                    –        100,0                   –          77,4

Summa ställda säkerheter          2 050,1     1 692,0        1 490,7        631,3

För upptagna krediter har per balansdagen pantsatts aktier till ett bokfört värde 
om 1 249 MSEK. Enligt avtal med banker ska ytterligare pantsättning ske av 
övriga dotterbolag och intressebolag i den mån det är möjligt med hänsyn till 
aktieägaravtal. Moderbolaget har samtidigt förbundit sig att inte ställa säkerhet 
till andra långivare. 

Totalt i koncernen finns beviljade checkräkningskrediter på 38 MSEK, varav 
25 MSEK är utnyttjat per balansdagen.

NOT 28 – ANSVARSFÖRBINDELSER
                                                              Koncernen                Moderbolaget
MSEK                                                 2003         2002            2003         2002

Garantiförbindelser                               27,4          11,4               3,3            3,3
Borgensåtagande för dotterföretag           –               –             39,7        240,4
Övriga ansvarsförbindelser                    11,3          38,8           283,6        291,7

Summa                                               38,7          50,2           326,6        535,4

Moderbolagets ansvarsförbindelser består av borgens- och garantiförbindelser 
för dotterbolagsåtaganden med 43,0 MSEK samt att Bure står som garant för 
finansiella hyresavtal i Simonsen och Vittra, där restvärdet uppgår till 
283,6 MSEK. För dessa åtaganden finns motsvarande fastighetsvärde.

Utöver redovisade ansvarsförbindelser har moderbolaget även ställt ut support 
letters för vissa dotterbolags mellanhavanden med banker. Vidare har Bure 
genom sitt deltagande i fonder inom Innkap kvarvarande investeringsåtaganden 
om 33 MSEK via dotterbolaget Bure Kapital. Till detta kommer management 
fee som till och med år 2011 kan uppgå till maximalt 11 MSEK. Vidare har 
Bure genom avtal per årsskiftet förbundit sig att förvärva ytterligare aktier i 
dotterbolag för 120 MSEK. Inom dotterbolaget Mercuri finns åtaganden utöver 
tilläggsköpeskillingar om förvärv och tilläggsförvärv vilka kan uppskattas kunna 
uppgå till cirka 50 MSEK.

NOT 29 – MEDELANTAL ANSTÄLLDA
                                                                  2003                              2002
                                                         Antal       Varav           Antal       Varav 
                                                   anställda    kvinnor     anställda    kvinnor

Moderbolaget                                         22               8                35             16
Dotterbolag                                       3 016        1 417           3 034        1 460

Koncernen totalt                            3 038        1 425           3 069        1 476

Geografisk fördelning av anställda:

Moderbolaget
Sverige                                                    22               8                35             16

Dotterbolag
Sverige                                              2 157        1 082           2 049        1 063
Danmark                                               117             60              127             62
England                                                   45             18                47             19
Finland                                                  224             69              218             68
Norge                                                      55             20                55             21
Tyskland                                                146             58              175             69
USA                                                        16               3                  7               1
Övriga länder                                        256           107              356           157

Koncernen totalt                            3 038        1 425           3 069 *     1 476

*  I beloppet ingår ej Carl Bro som konsoliderades fram till den 31 okt 2002. 
Totalt medelantal anställda inklusive Carl Bro uppgick till 6 076.

NOT 30 – KÖNSFÖRDELNING I LEDANDE BEFATTNINGAR
                                                                                                 Moderbolaget
                                                                                                                 2003

Totalt antal kvinnor i styrelse                                                                            1
Totalt antal kvinnor i VD / ledningsgrupp                                                           1

Totalt antal män i styrelse                                                                                 5
Totalt antal män i VD / ledningsgrupp                                                                5

Totalt antal personer i styrelse                                                                          6
Totalt antal personer i VD / ledningsgrupp                                                         6 

I dotterbolagen utgör 18 procent av styrelseledamöter, VD:ar och ledande 
befattningshavare kvinnor.

NOT 31 – SJUKFRÅNVARO
                                                                            Moderbolaget 2003
                                                                  Total sjuk-                       Långtids-
                                                                   frånvaro i               sjukfrånvaro i
                                                                   % av ord.                    % av total 
                                                                     arbetstid                 sjukfrånvaro

Ålderskategori: 29 år eller yngre                                 *                                    *
Kvinnor                                                                      *                                    *
Män                                                                           *                                    *

Ålderskategori: 30 – 49 år                                           *                                    0
Kvinnor                                                                      *                                    *
Män                                                                      1,84                                    0

Ålderskategori: 50 år eller äldre                             1,12                                    0
Kvinnor                                                                      *                                    *
Män                                                                           *                                    *

Totalt:
Kvinnor                                                                      *                                    *
Män                                                                      1,57                                    0
Samtliga anställda                                                      *                                    *

*  Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften 
inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om upp-
giften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålders-
kategori.
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NOT 32 –  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
 2003                                                                                                       20022)

                                                           Löner och andra                 Sociala             Pensions- Löner och andra Sociala             Pensions-
MSEK                                                        ersättningar            kostnader          kostnader1) ersättningar kostnader          kostnader1)

Moderbolaget                                                          28,5                        9,3                      26,3 33,8 15,0                      22,8
Dotterbolag                                                         1 137,1                    326,9                    118,2 1 158,5 323,7                    113,5

Koncernen totalt                                              1 165,6                    336,2                    144,5 1 192,3 338,7                    136,3

                                                                          Styrelse                 (varav                 Övriga Styrelse  (varav                 Övriga
                                                                          och VD              tantiem)              anställda  och VD  tantiem)              anställda 

Moderbolaget
Sverige                                                                       4,6                        0,8                      23,9 3,6 –                      30,3

Dotterbolag 3)

Sverige                                                                     38,2                        2,1                    722,8 34,3 0,8                    681,9
Danmark                                                                    1,8                           –                      49,2 3,6 –                      65,0
England                                                                      2,8                        0,4                      21,6 5,4 0,4                      26,8
Finland                                                                       5,3                        0,5                    100,8 4,9 –                    103,2
Norge                                                                         2,5                           –                      26,1 2,6 –                      27,1
Tyskland                                                                     8,6                           –                      53,7 6,5 0,6                      64,1
USA                                                                           0,0                           –                        6,8 – –                        3,3
Övriga länder                                                           17,5                        3,1                      79,4 19,6 1,9                    110,1

Koncernen totalt                                                   81,3                        6,9                 1 084,3 80,5 3,7                 1 111,8

Vid bolagsstämman 2003 beslutades att arvodet till styrelsen skulle utgå med 870 000 SEK (1 010 000), varav styrelsens ordförande erhållit 310 000 SEK (310 000). 
Övriga styrelseledamöter, som ej är fast anställda, har erhållit ett årsarvode om 140 000 SEK vardera.
1   Av moderbolagets pensionskostnader avser 1,4 MSEK (1,6) styrelse och VD. Pensionskostnader är angivna inklusive löneskatt, fördelat per land mellan styrelse och 

VD samt övriga anställda.
2  Utöver nämnda belopp reserverades 10,5 MSEK avseende avgångsvederlag till VD 2002.
3  I uppgiften om löner och andra ersättningar har ej inkluderats bolag som sålts eller omklassificerats under året.

NOT 33 –  ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
2002                                                    Fast årslön /                          Rörlig  Övriga Pensions- Övriga Summa
MSEK                                             styrelsearvode      ersättning / bonus förmåner kostnad ersättningar

Styrelsens ordförande                                          0,3                               0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Övriga styrelseledamöter                                     0,7                               0,0 0,0 0,0 0,2 1 0,9
Verkställande direktör                                          2,6                               0,0 0,1  3,9 2 5,5 2 12,1
Andra ledande befattningshavare                      10,9                               0,0 0,5 12,7 0,7 24,8

                                                                         14,5                               0,0 0,6 16,6 6,4 38,1

2003                                                   Fast årslön  /                          Rörlig  Övriga Pensions- Övriga Summa
MSEK                                             styrelsearvode      ersättning / bonus förmåner kostnad ersättningar

Styrelsens ordförande                                          0,3                               0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Övriga styrelseledamöter                                     0,6                               0,0 0,0 0,0 0,8 1 1,4
Verkställande direktör                                          2,3                               0,8 0,1 0,8 0,0 4,0
Tidigare verkställande direktör                             0,6                               0,0 0,0 0,3 0,0 0,9
Andra ledande befattningshavare                        7,1                               0,0 0,4 9,2 0,0 16,7

                                                                         10,9                               0,8 0,5 10,3 0,8 23,3

Övriga förmåner avser bilförmån och kostförmån.

1  Avser konsultarvoden till Björn Björnsson (Björn Björnsson Konsult AB) för utförda tjänster utöver ordinarie styrelseuppdrag.
2  I samband med 2002 års bokslut reserverades 2,6 MSEK i pensionskostnader och 5,5 MSEK (exkl. sociala avgifter) i avgångsvederlag.

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete. Till styrelsens ordförande utgår 
310 000 SEK. Övriga styrelseledamöter, som ej är fast anställda, erhåller ett årsarvode om vardera 140 000 SEK.

VD Lennart Svantesson, som tillträdde sin befattning i mars 2003, har en årslön uppgående till 3,0 MSEK. Bonus kan utgå med maximalt 50 procent av årslönen och 
bestäms som en kombination av uppnådda resultat och kvalitativa faktorer. För år 2003 har bonusutfallet uppgått till 800 000 SEK (exkl. sociala avgifter). Vid uppsägning 
från företagets sida har Lennart Svantesson en uppsägningstid på 12 månader samt ett avgångsvederlag motsvarande ytterligare 12 månadslöner. Avgångssvederlaget är 
avräkningsbart mot ersättning från ny anställning. VD har pensionsålder 60 år. Premie för pensionsförsäkring uppgår till 35 procent av årslönen. 

Till tidigare VD Peter Sandberg har lön jämte avtalade pensionspremier utgått för månaderna januari – mars 2003 med 0,9 MSEK. Samtidigt har 6,7 MSEK utbetalats 
i form av lön och pensionspremier för reglering enligt upphörandeavtal, vilket till fullo reserverats i föregående års bokslut. Lön till andra ledande befattningshavare i 
moderbolagets ledningsgrupp har utgått med sammanlagt 7,1 MSEK. Ingen bonus har utgått för år 2003. Anställningsavtalen för ledningsgruppen innehåller rätt till 
pension från 65 års ålder och en uppsägningstid om 12 månader. I två fall förekommer rätt till avgångsvederlag, som i kombination med lön under uppsägningstiden, 
ger skydd i 18 månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionspremier till andra ledande befattningshavare har under året erlagts med 9,1 MSEK (exkl. löneskatt) 
varav 6,6 MSEK avser avgångsvederlag i form av inbetalning till pensionsförsäkring. Bure tillämpar individuella pensionsplaner för ledningsgruppen baserat på 
ITP-planen. Premierna är avgiftsbestämda. Därutöver finns ett fall där en förmånsbestämd plan föreligger. Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat årets 
resultat. 

Rörligt kompensationssystem 2004
Styrelsen har beslutat att fr.o.m. 2004 införa ett rörligt kompensationssystem för all personal exkl. VD. Den rörliga delen kan utgöra maximalt 15 – 40 procent av den 
fasta lönen. Del av den rörliga ersättningen baseras på kvantitativt utfall och del på kvalitativa mål. För att den kvantitativa delen ska falla ut finns spärrar på moder-
bolagets resultatutfall och koncernens resultatutfall. 

För sammansättning av ledning och deras respektive innehav av aktier och optioner hänvisas till sid 59.

För information om den berednings- och beslutsprocess bolaget tillämpar hänvisas till ”Förvaltningsberättelsen”.



Sidan 54 · Noter Noter · Sidan 55

NOT 34 – PERSONALOPTIONER
Bure införde under 2001 ett personaloptionsprogram för moderbolagets med-
arbetare. Programmet omfattade ursprungligen sammanlagt 750 000 optioner 
som gav rätt att teckna 1 aktie per option för ett lösenpris om 36 SEK. Efter 
genomförda emissioner har villkoren i personaloptionsprogrammet omräknats 
efter aktiemarknadsmässiga principer av oberoende rådgivare. Omräknat 
antal aktier som 750 000 optioner ger rätt att teckna blir 2 381 250 aktier 
(3,175 aktier per option). Lösenpriset per option har omräknats till 11,338 SEK, 
vilket motsvarar 3,571 SEK per aktie. Lösen av optionerna kan ske mellan 
den 28 juni 2004 t.o.m. den 26 juni 2006. 

Av programmets totala omfattning är 361 000 optioner motsvarande 
1 146 175 aktier utestående. Resterande 389 000 optioner är f.n. inte utdelade 
till personalen. Nuvarande verkställlande direktör Lennart Svantesson innehar 
inga personaloptioner. Det bedömda värdet av optionerna är 0 SEK per den 
31 december 2003.

Personaloptionsprogrammet hedgades ursprungligen mot en uppgång i i Bures 
aktiekurs genom ett s.k. aktiederivatarrangemang. Under 2003 har en kostnad 
om 9 MSEK (20) belastat resultatet till följd av sjunkande aktiekurs.

NOT 35 –  UPPGIFT OM TRANSAKTIONER MELLAN FÖRETAGET 
OCH NÄRSTÅENDE

MSEK
Motpart                                Inköp  Fordran/skuld (-)               Kommentar

Sven-Åke Lewin                          2,5                                     Via Growth factory
Björn Björnsson                           1,0                                    Via Björn Björnsson 
                                                                                                         Konsult AB

Beloppen ovan inkluderar mervärdesskatt.

Mellanhavanden intressebolag:
Carl Bro                                                                     0,2
Scribona                                                                    0,1

Aktietransaktioner avseende köp från ledande befattningshavare
Erik Strand                                  6,6                        -3,3  Business Com. Group
Magnus Boldyn                           0,2                                                                ”
Olle Appelberg                            1,9                                                                ”
Örjan Serner                              10,2                                                           Citat
Magnus Boldyn                           0,6                                                                ”
Benny Averpil                              2,2                                                                ”

Moderbolaget har gjort inköp från intressebolagen av datautrustning och kon-
sulttjänster från Scribona och Dimension. Omfattningen är dock begränsad och 
inköpen sker till marknadsmässiga villkor.

NOT 36 –  FINANSIELLA INSTRUMENT
Burekoncernens policy för hantering av finansiella instrument finns återgiven 
i Bures finanspolicy. Denna ger vägledning till hantering av kassa, överskotts-
likviditet, skuldfinansiering, hantering av valuta- och ränterisker.

Utgångspunkten är att riskerna i Bures finansiella instrument ska balanseras 
mellan tillgångar och skulder genom att likviditetens förfallotid matchas med 
bolagets beräknade behov av likviditet respektive skuldernas förfallotid matchas 
beroende på slag av tillgång som finansieras. Räntebindningstider ska matchas 
efter samma princip. 
                                                                                                2003         2002

Finansiella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar                                                851        1 715
Finansiella omsättningstillgångar                                             1 764        1 179

Summa                                                                                  2 615        2 894

Finansiella skulder
Skulder för leasingkontrakt                                                         341           292
Lån med rörlig ränta                                                                1 633        2 215
Lån med fast ränta                                                                     526               0
Övriga finansiella skulder                                                            585           797

Summa                                                                                  3 085        3 304
 
Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder bedöms vara samma som 
bokfört värde, med undantag för Bures förlagslån, se nedan. Av ovanstående 
finansiella tillgångar utgör maximala exponeringen för kreditrisker på balans-
dagen 760 MSEK. Nedan anges information för att belysa koncernens ränterisk 
och kassaflödesrisk den 31 december 2003.

 Förfaller Förfaller  Förfaller
Skulder med fast ränta inom 1 år om 1–5 år efter 5 år

Förlagslåneskuld, MSEK  526
(Marknadsvärde 540 MSEK)

Förlagslånet löper med en fast ränta om 10 procent. Lånet är konstruerat som 
en s.k. nollkupongare vilket innebär att ränta ingår i lånets nominella belopp 
som ska återbetalas den 30 juni 2007, då lånet kommer att förfalla med 
729,7 MSEK. Bure har rätt att varje kvartal från och med den 31 mars 2005 
förtidsinlösa lånet med en diskonteringsfaktor om 10 procent.

 Förfaller Förfaller  Förfaller
Skulder med rörlig ränta inom 1 år om 1–5 år efter 5 år

Räntebärande skulder 466 1 132 
Skulder för finasiella leasingkontrakt 7 318 16

I räntebärande skulder ingår 900 MSEK, vilket avser skulder till moderbolagets 
bankkonsortium. Skulden förfaller till betalning den 31 december 2006, och 
löper med en rörlig ränta Stibor +1,75%. Räntan sjunker till Stibor +1,5% om 
skulden amorteras under 750 MSEK. Bure har i inledningen av 2004 amorterat 
skulder med 240 MSEK till 660 MSEK.

Resterande del av redovisade skulder som förfaller inom 1 – 5 år löper med 
räntor som huvudsakligen ligger i intervallet 1,5 – 2 procents marginal.

De större beloppen som förfaller inom ett år och ska amorteras eller 
omförhandlas avser följande portföljbolag:
                                                                        Belopp                            Ränta

Mercuri                                                                  168               Stibor + 1,5 %
Informator                                                             103               Stibor + 1,5 %
Vittra                                                                        58        Stibor + 1,5–2,0 %
Parere (f.d. PAHR)                                                     30                Stibor + 0,9%

Övriga lån bedöms i likhet med de ovan redovisade ha marknadsmässiga ränte-
villkor.
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NOT 37 –  EGET KAPITAL
Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet uppgå till lägst 243 500 000 SEK och högst 974 000 000 SEK. Varje aktie berättigar till lika röstvärde och lika andel i bolagets 
tillgångar. Samtliga aktier är till fullo betalda.               

Nedan lämnas upplysningar om förändringar i aktiekapitalet. För övriga förändringar i eget kapital hänvisas till den finansiella rapporten eget kapital på sidan 42.
                                                                                                         2003                                                                                                      2002
                                                                   Antal aktier       Nom. belopp         Aktiekapital Antal aktier Nom. belopp Aktiekapital

Registrerat antal aktier
Ingående 1 januari                                      109 100 000                    10,00                 1 091,0 109 100 000 10,00 1 091,0
Nedsättning av aktiekapital                                           –                    - 9,25               - 1 009,2 – – –
Nyemission                                                  216 200 000                      0,75                    162,1 – – –
Lösen av teckningsoptioner*                         14 519 353                     -0,75                      10,9 – – –

Utgående reg. antal 31 december          339 819 353                      0,75                    254,8 109 100 000 10,00 1 091,0 
                                                                                       

Återköpta aktier                                                                                                                        
Återköpta aktier 1 januari                                4 945 500                    10,00                      49,5 3 000 000 10,00 30,0
Återköp                                                                         –                           –                           – 1 645 500 10,00 16,5
Nedsättning av aktiekapital                                           –                    - 9,25                     - 45,7 – – –

Återköpta aktier 31 december                    4 945 500                      0,75                        3,8 4 645 500 10,00 46,5

Utestående aktier 31 december              334 873 853                                                           104 454 500  

* Till det förlagslån som emitterades i juni 2003 fanns 972 900 000 avskiljbara teckningsoptioner kopplade. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet 
aktier uppgå till 1 298 200 000 och aktiekapitalet till 973 650 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske senast den 15 juni 2007.

Beskrivning och redovisning av återköp av egna aktier 
Den 26 april 2001 bemyndigade bolagsstämman styrelsen att fatta beslut om återköp av aktier, med upp till 10 procent av antalet utestående Bureaktier. Vid den 
ordinarie bolagsstämman den 23 april 2002 förlängdes bemyndigandet att gälla till nästa ordinarie bolagsstämma. Bure genomförde under åren 2001 och 2002 sam-
manlagt återköp av egna aktier för totalt 131,0 MSEK. Köpet motsvarade 4,5 procent av registrerat aktiekapital eller 4 945 500 aktier. Av de återköpta aktierna har 
3 945 500 aktier köpts via ett syntetiskt arrangemang med en bank. Avtalet innebär att Bure löpande för detta har en finansieringskostnad. Återköp av egna aktier har 
reducerat fritt eget kapital.

Bundet och fritt eget kapital
Eget kapital ska enligt svensk lag uppdelas i fritt och bundet eget kapital, varav bundet eget kapital inte är tillgängligt för utdelning till aktieägarna. I en koncern kan 
utdelning ske av det lägsta av moderbolagets och koncernens fria egna kapital (koncernspärr). I moderbolaget består bundet eget kapital av aktiekapital, reservfond, 
överkursfond och uppskrivningsfond.

Till följd av den nedsättning av aktiekapitalet som genomförts under 2003 kan Bure inte lämna utdelning utan rättens tillstånd. Detta gäller för åren 2004 – 2006 
såvida inte aktiekapitalet ökas med ett belopp motsvarande minst nedsättningsbeloppet.

Uppskrivningsfond: Enligt svensk lag ska det belopp varmed finansiella- och materiella tillgångar skrivits upp avsättas till uppskrivningsfond. Fonden får användas för 
ökning av aktiekapitalet genom fond- eller nyemission eller för täckande av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital. Vid 
avskrivning, nedskrivning eller avyttring av den uppskrivna tillgången ska uppskrivningsfonden minskas i motsvarande utsträckning och minskningen tillföras fritt eget 
kapital.

Under 2002 skrevs värdet av innehavet i Mölnlycke Health Care AB upp med 140 MSEK. Under året har en del av innehavet avyttrats, varvid motsvarande del av
uppskrivningsfonden överförts till fritt eget kapital.

Omräkningsdifferenser
Ingående ackumulerade omräkningsdifferenser uppgick den 1 januari 2003 till 36,3 MSEK. Under 2003 har eget kapital minskat med 16,1 MSEK, vilket gör att 
ackumulerade omräkningsdifferenser den 31 december 2003 uppgick till 20,2 MSEK. Omräkningsdifferenserna har uppstått till följd av omräkningar av utländska 
dotterbolag enligt dagskursmetoden.

NOT 38 –  RESULTAT PER AKTIE
Bure redovisar resultat per aktie i enlighet med Redovisningsrådets rekommen-
dation RR 18. Resultat per aktie redovisas såväl före som efter utspädning.

Resultat per aktie har beräknats genom att redovisat nettoresultat dividerats 
med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året. Resultat per aktie 
efter full utspädning har beräknats genom att redovisat nettoresultat divide-
rats med summan av vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året 
och det antal aktier som tillförs enligt det så kallade fondemissionselementet. 
Antalet aktier som tillförs till följd av fondemissionselementet har beräknats i 
enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 18, varvid beaktats kurs-
utveckling för såväl aktien som teckningsoptionen. 

Vid negativt resultat divideras nettoresultatet enligt regelverket endast med det 
vägda genomsnittet av antalet utestående aktier. 

Specifikation av använda parametrar:
                                                                                                2003         2002

Moderbolagets nettoresultat, MSEK                                          74,6    -2 279,1
Koncernens nettoresultat, MSEK                                            -186,9    -2 006,9

Genomsnittligt antal aktier, tusental                                    214 481    152 547
Fondemissionselementet, antal aktier, tusental                    420 730               –
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning, tusental   635 211    152 547
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Revisionsarbetet

Vid bolagsstämman 2002 valdes de auktoriserade revisorerna 

Bertel Enlund, Ernst & Young och Anders Ivdal, KPMG som bolagets 

revisorer för en period om fyra år. Ernst & Young eller KPMG är 

revisorer i alla koncernens väsentliga dotterbolag.

 Revisionsarbetet planeras innan sommaren varvid granskningen 

inriktas mot de områden där risker för väsentliga fel i bolagets 

årsredovisning bedöms som störst. Omfattningen av gransk-

ningen bestäms baserat på en bedömning av interna kontroller. 

Moderbolagets revisorer instruerar dotterbolagens revisorer om revi-

sionens inriktning, omfattning och sätt för avrapportering. I revisionen 

ingår också att pröva styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning som underlag för att kunna bedöma frågor om ansvarsfri-

het. Detta har granskats bland annat genom bedömning av styrelse-

arbetets former och inriktning, arbets- och ansvarsfördelning mellan 

styrelse och VD, styrelsens rapportrutiner samt verkställande direktö-

rens efterlevnad av styrelsens skriftliga instruktioner.

 Iakttagelser från revisionen avrapporteras löpande till moderbo-

lagets företagsledning och till bolagets revisionsgrupp. En samman-

fattande avrapportering av årets revision gjordes till Bures styrelse i 

samband med fastställande av årsredovisning och bokslutskommuniké 

den 24 februari 2004.

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bok-

föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i 

Bure Equity AB (publ) för räkenskapsåret 2003. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 

och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 

koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

 Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. 

Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig 

grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen 

inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett 

urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-

handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinci-

perna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem 

samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 

verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt 

att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som 

underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 

beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-

skyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser 

att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

 Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av 

bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige.

 Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar 

förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvars-

frihet för räkenskapsåret.



Heinrich Blauert
Stockholm, född 1941
Ledamot sedan 2003

Ordförande i styrelsen för Stiftelsen 
Tekniska Museet i Stockholm
Ledamot i Bilia AB

Aktieinnehav Bure, egna samt 
närståendes: 0 st
Teckningsoptioner: 0 st
Förlagslån: 0 st

Håkan Larsson
Göteborg, född 1947
Ledamot sedan 2002

Ordförande fr.o.m. den 6 mars 2003

VD och Koncernchef i B&N Nordsjöfrakt AB
Ordförande i Gorthon Lines

Ledamot i Ahlsell AB, Ernströmgruppen AB, 
Walleniusrederierna och Sveriges Redarförening

Aktieinnehav Bure, egna 
samt närståendes: 0 st
Teckningsoptioner: 0 st

Förlagslån: 0 st

Ulf Berg
Frillesås, född 1951
Ledamot sedan 2002

Ordförande i Swe-Dish Satellite 
Systems AB
Ledamot i Chalmers Tekniska 
Högskola och Chalmers Invest

Aktieinnehav Bure, egna samt 
närståendes: 175 000 st
Teckningsoptioner: 225 000 st
Förlagslån: 0 st

Björn Björnsson
Stockholm, född 1946
Ledamot sedan 2002

Egen konsultverksamhet inom 
det finansiella området

Ledamot i Billerud, JM, Skandia och 
Teracom m.fl. mindre bolag

Aktieinnehav Bure, egna 
samt närståendes: 0 st

Teckningsoptioner: 100 000 st
Förlagslån: 0 st

Lennart Svantesson
Göteborg, född 1953
VD och Koncernchef Bure Equity AB
Ledamot sedan 2003

Ordförande i Viamare Boats 
Ledamot i Scribona och Viamare Invest

Aktieinnehav Bure, egna samt 
närståendes: 18 000 st
Teckningsoptioner: 54 000 st
Förlagslån: 6 000 st

Helena Levander
Stockholm, född 1957
Ledamot sedan 2003

Ordförande i 
Nordic Investor Services AB

Ledamot i Gant AB

Aktieinnehav Bure, egna 
samt närståendes:  420 000 st

Teckningsoptioner: 1 260 000 st
Förlagslån: 140 000 st

Styrelse
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Kenneth Asplund
Bolagsjurist
Född 1958
Anställd 2001

Aktieinnehav Bure, egna samt 
närståendes: 0 st
Teckningsoptioner: 0 st
Förlagslån: 0 st
Personaloptioner: 10 000 st

Lennart Svantesson
VD och Koncernchef

Född 1953
Anställd 2003

Aktieinnehav Bure, egna samt 
närståendes: 18 000 st

Teckningsoptioner: 54 000 st
Förlagslån: 6 000 st

Personaloptioner: 0 st

Per Grunewald
Senior Investment Manager
Född 1954
Anställd 2002

Aktieinnehav Bure, egna samt 
närståendes: 0 st
Teckningsoptioner: 0 st
Förlagslån: 0 st
Personaloptioner: 50 000 st

Iréne Axelsson
Informationsdirektör

Född 1962
Anställd 1993

Aktieinnehav Bure, egna samt 
närståendes: 7 200 st

Teckningsoptioner: 21 600 st
Förlagslån 2 400 st

Personaloptioner: 50 000 st

Örjan Serner
Senior Investment Manager
Vice VD fr.o.m. den 24 februari 
2004
Född 1964
Anställd 2001

Aktieinnehav Bure, egna samt 
närståendes: 30 000 st
Teckningsoptioner: 90 000 st
Förlagslån: 10 000 st
Personaloptioner 50 000 st

Anders Mörck
Ekonomidirektör

Född 1963
Anställd 2000

Aktieinnehav Bure, egna samt 
närståendes: 15 000 st

Teckningsoptioner: 45 000 st
Förlagslån: 5 000 st

Personaloptioner: 15 000 st 

Koncernledning
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Bolagstämma 2004

Bolagsstämma i Bure Equity AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma hålles torsdagen den 29 april 2004, kl 15:00 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, 

Chalmersplatsen 1, Göteborg. Entrén öppnas kl 14:00.

Deltagande

Berättigad att deltaga på bolagsstämman är varje aktieägare som måndagen den 19 april 2004 

är införd i den av VPC förda aktieboken. 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att 

tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid 

så att införing i aktieboken har skett måndagen den 19 april 2004.

Anmälan om deltagande ska ha inkommit till Bure senast fredagen den 23 april 2004 kl 12:00 via:

Post: Bure Equity, Box 5419, 402 29 Göteborg

Mail: info @ bure.se

Fax: 031-708 64 86

Tel: 031-708 64 39

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original 

bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person 

skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Bekräftelse utsänds per post efter fredagen den 23 april. 
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I årsredovisningen förekommer att antal begrepp och nyckeltal, vars 
innebörd definieras nedan:

Aktiens totalavkastning
Summan av årets kurstillväxt och verkställd utdelning dividerad med 
aktiekursen vid årets ingång. 

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Eget kapital per aktie
Moderbolagets egna kapital dividerat med antalet utestående aktier. 

Eget kapital per aktie efter full utspädning
Moderbolagets egna kapital med hänsyn till full teckning av 
utestående teckningsoptioner, dividerat med antalet utestående 
aktier efter full teckning av utestående teckningsoptioner.
 
Exitresultat
Realisationsresultat vid avyttring av ett bolag beräknat som erhållen 
köpeskilling minskat med bokfört värde och minskat med 
försäljningskostnader.

Fragmenterad marknad
En marknad med många aktörer där ingen är dominant.

Förlagslån
Lån utgivet av ett aktiebolag, vanligtvis riktat till samtliga bolagets 
aktieägare. Lån som aktiebolag upptar av detta slag ska registreras 
hos Patent- och Registreringsverket. Förlagsbevisen skall i händelse 
av att Bure träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion 
eller begärs i konkurs medföra återbetalning efter Bures icke 
efterställda förpliktelser.

HR (Human Resources)
Funktion vars roll är att stödja ledningen inom en organisation i 
personalfrågor.

Impairment test
Regelbunden värdering som görs av en tillgångs värde för att 
bedöma om det föreligger ett nedskrivningsbehov. Vid värdering 
av Bures värde på portföljbolag görs en diskontering av förväntade 
kassaflöden som genereras i portföljbolagen.

Nettolåneskuld
Finansiella räntebärande tillgångar med avdrag för räntebärande 
skulder och avsättningar.

Private equity 
Private equity används ibland som synonym till venture capital. 
Private equity är, liksom venture capital, riskkapitalinvesteringar 
i företag som inte är marknadsnoterade. Skillnaden ligger i att 
private equity vanligtvis är investeringar i företag som befinner 
sig i senare skeden.

SAX-index
Det mest vedertagna indexet för att beskriva utvecklingen på 
Stockholmsbörsen (sedan 2001).

Skuldsättningsgrad
Moderbolagets egna skulder samt skulder i dotterbolag där moder-
bolaget utställt stödbrev dividerat med moderbolagets eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.

Substansrabatt/premium
Substansrabatten/premium utgörs av skillnaden mellan börskursen 
och substansvärdet per aktie, dividerat med substansvärdet per aktie. 

Substansvärde
Bures redovisade substansvärde utgörs av moderbolagets egna 
kapital justerat för de övervärden som finns i moderbolagets 
noterade investeringar. 

Support letter
Ett dokument som uttrycker en avsikt om att verka för att en part, 
till exempel ett dotterbolag, ska fullgöra sina förpliktelser gentemot 
en bank. Dokumentet är vanligen inte juridiskt bindande. 

Teckningsoption
Rättighet som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier för ett 
förutbestämt pris per aktie under en förutbestämd tidsperiod.

Venture capital
Venture capital är investeringar i företag som inte är marknadsnote-
rade. Venture capital är dock inte enbart en kapitalinsats utan förut-
sätter även att investeraren (venture-capitalföretaget) tar ett aktivt 
ägarengagemang, till exempel genom representation i företagets 
styrelse. 

Vinst per aktie
Resultat efter skatter dividerat med under året genomsnittligt 
utestående antal aktier.

Återköp av egna aktier
Svenska företag har sedan ett antal år tillbaka möjligheten att 
förvärva upp till tio procent av egna utestående aktier, förutsatt att 
bolagsstämman godkänner detta inom ramen för det fria egna 
kapitalet. 

Nyckeltal som används vid presentationen av 
portföljbolagen: 

Förädlingsvärde/anställd
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande 
poster med tillägg för personalkostnader ställt i relation till medel-
antal anställda. Förädlingsvärdet ger ett uttryck för företagets 
underliggande utvecklingspotential och förmåga att omvandla 
individers kunskaper till värde.

Tillväxt
Ökning i nettoomsättningen i relation till föregående års netto-
omsättning. Nyckeltalet inkluderar därmed såväl organisk som 
förvärvad tillväxt.

Denna årsredovisning är producerad av Bure i samarbete med LINK Investor Relations.
Art direction och illustrationer: Jaform
Grafisk produktion: Lucille  Foto: Christer Ehrling, Stewen Quigley  Tryck: db-grafiska, Örebro 2004. 

Bures 

tre 

prioriteringar:

2003 – Ökad finansiell stabilitet
Kombinationen av många förvärv, höga förvaltningskostnader, hög belåning och 

höga amorteringskrav samt negativ börsutveckling tillsammans med en svag 

exitmarknad ledde till negativa kapitalflöden för Bure under 2002 och 2003. 

Flera av portföljbolagen gick med förlust och Bure tvingades att göra betydande 

kapitaltillskott. Under våren 2003 blev läget akut och Bure var i kris. Styrelsen 

formulerade då tre prioriteringar.

Ordlista/definitioner
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