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Kort om Bure Equity

• Bure Equity är ett private equity-företag med

inriktning på onoterade företag inom Telecom,

IT, Media samt e-Knowledge – den s k TIME-

sektorn.

• Som aktiv ägare tillför Bure Equity kapital,

industriell och finansiell kompetens samt 

tillgång till bolagets hela nätverk. Vi bygger

morgondagens företag och branschstrukturer

och skapar värdetillväxt för våra aktieägare.

• Bureaktien är sedan 1993 noterad på 

OM Stockholmsbörsens A-lista. 

• Sedan starten 1992 har Bure sexfaldigat det

ursprungliga kapitalet på 2 200 MSEK. Av det

skapade värdet på cirka 13 200 MSEK har aktie-

ägarna tillförts 1 500 MSEK i kontant utdelning,

samt aktier i Capio vilka vid utgången av år

2000 värderades till cirka 3 800 MSEK. 

Innehållsförteckning

Bolagsstämma i Bure

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 26 april 2001
kl 14.30 i Konserthuset i Göteborg.

Deltagande

Berättigad att deltaga i bolagsstämman är varje aktieägare
som den 12 april 2001 är införd i den av VPC förda aktie-
boken. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
måste före den 12 april 2001 ha omregistrerat aktierna i
eget namn.

Anmälan om deltagande skall ha inkommit till Bure
Equity AB senast den 19 april 2001 kl 12.00 per post, 
Box 5419, 402 29 Göteborg, info@bure.se, fax 031-778 58 38
eller tel 031-335 11 68 / 335 76 33.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person/
organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Bekräftelse utsänds per post efter den 19 april 2001. 

Ekonomisk information

För 2001 lämnas följande ekonomisk 
information:
Kvartalsrapport 26 april
Halvårsrapport 21 augusti
Niomånadersrapport 25 oktober



Året i korthet

• Bure tog betydande steg mot ett renodlat private equity-företag med inriktning på
onoterade innehav inom TIME-sektorn. 

• Aktieägarnas totalavkastning inklusive utdelning uppgick till 36 procent exklusive
Capio. För de aktieägare som valt att behålla Capio blev totalavkastningen 54 procent.

• Framgångsrik notering av Capio gav väsentligt ökat aktieägarvärde.

• Långsiktigt värdeskapande och god timing gav betydande exitresultat, där enbart
Guide/Framfabaffären gav drygt 1 100 MSEK.

• Moderbolagets resultat före skatt blev 1 767 MSEK, det bästa någonsin.

• Investeringar inom ramen för den nya inriktningen har gjorts med 893 MSEK.

• Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om:

• en kontantutdelning på 3,00 SEK per Bureaktie,

• att för varje sextal Bureaktier utdela en aktie i Observer AB (publ),

• mandat för styrelsen att över OM Stockholmsbörsen köpa upp till 10 procent 
av antalet utestående Bureaktier.

Inledningen av 2001

• Roger Holtback kommer att lämna tjänsten som verkställande direktör vid bolags-
stämman år 2001, och till efterträdare har utsetts Peter Sandberg.

• Börsnoteringen av Dimension genomförd med en värdestegring om 550 MSEK och 
ett exitresultat på 379 MSEK avseende drygt 40 procent av Bures aktieinnehav.

Bure år 2000
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Nyckeltal
1998 1999 2000

Substansvärde per aktie, SEK1 43,50 65,00 69,00

Uplift, MSEK2 201 230 953

Investeringar, MSEK 1 222 1 136 893

Exitresultat, MSEK 464 528 2 743

Soliditet, % 85 69 92

Börskurs, SEK1 57,50 58,00 51,50

Utdelning per aktie, SEK 2,88 27,50 18,833

Direktavkastning, % 5,0 47,4 36,6

Totalavkastning, % 15,3 5,9 36,2

Förädlingsvärde, MSEK/anställd4 10 85 63

1 I oktober 2000 delades Capio AB ut till aktieägarna till ett bokfört
värde om 13,38 per aktie. I slutet av år 2000 uppgick det distribue-
rade värdet till 35 SEK per aktie tack vare Capioaktiens positiva
kursutveckling. 

2 Se Definitioner och avsnittet Substansvärde.
3 Inklusive utdelning av aktier.
4 Substansvärdeökning justerad för utdelning i relation till medel-
antal anställda i moderbolaget.

Substansvärde

1996 1997 1998 1999 2000

Bilden visar hur Bures substansvärde, exklusive Capio,
utvecklats under 1996–2000. Värden, som under flera år
byggts upp efter konsekvent tillämpande av Bures
värdeskapande strategi, har under 1999 och 2000 syn-
liggjorts i det redovisade substansvärdet.
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2000 var året med det högsta resultatet och största

värdeökningen sedan starten. Det var också året då

vi genomförde den strategiska renodlingen i innehav

och investeringsfokus som vi beslutade hösten 1999.

Vi har ambitionen att vara Sveriges mest aktie-

ägarvänliga bolag. Därför är det mycket tillfreds-

ställande att kunna konstatera att våra aktieägare på

sina innehav i Bure och Capio haft en totalavkastning

på 54 procent under ett år då Stockholmsbörsens

generalindex fallit med 12 procent. 

Ett nytt Bure

Investment AB Bure har blivit Bure Equity AB. Vi är

ett listat private equity-företag, dvs ett börsnoterat

företag som primärt investerar i onoterade tillgångar

och i Bures fall främst i kunskapsbaserade tillväxt-

bolag. Bure Equity erbjuder därmed institutioner

och privatpersoner en unik möjlighet att via

Stockholmsbörsen bli delägare i onoterade tillväxt-

företag inom Telecom, IT, Media och e-Knowledge.

Som ett led i den beslutade fokuseringen har vi

under året avyttrat huvuddelen av våra börsinnehav,

bland annat har vi realiserat de stora värden vi

under årens lopp byggt upp i Gunnebo och Nobel

Biocare. Avyttringarna har inbringat avsevärda

exitvinster. De Framfabaktier vi erhöll vid Guide-

affären såldes i början av året, vid ett mycket bra

marknadsläge. Bures engagemang i Altitun/ADC

medförde också betydande vinster under året.

Årets höjdpunkt var onekligen den framgångsrika

noteringen och utdelningen av Capio till aktieägarna.

Capio skapades och byggdes inom Bure under en

sexårsperiod och blev den 16 oktober år 2000 det

första börsnoterade hälso- och sjukvårdsföretaget i

Norden. För oss i Bure har det sedan utskiftningen

varit mycket glädjande  att följa den positiva utveck-

lingen för Capio som ett självständigt börsföretag.

6 000 MSEK till aktieägarna under ett år

För Bures aktieägare, som erhöll en aktie i Capio 

för varje tvåtal aktier i Bure, innebar den första

noteringsdagens kurs på 49 SEK en utdelning om

24,50 SEK per aktie i Bure. Beräknat på Capio-

aktiens kurs vid utgången av året var utdelningen

av Capio värd drygt 3 800 MSEK för Bures aktie-

ägare, att jämföra med det bokförda värdet på

knappt 1 500 MSEK. 

Som aviserades vid den extra bolagsstämman i

augusti, kommer styrelsen att föreslå den ordinarie

bolagsstämman 2001 att besluta om en utdelning

av Bures innehav i Observer till aktieägarna. För

varje sextal aktier i Bure erhålls en aktie i Observer.

Utdelningen avser cirka 18,2 miljoner Observeraktier.

Vid en antagen kurs om 100 SEK per aktie skulle

härigenom 1 800 MSEK överföras till aktieägarna

motsvarande cirka 17 SEK per aktie.

Sammantaget innebär således utdelningarna 

av Capio och Observer en överföring av omkring 

5 600 MSEK till aktieägarna inom loppet av mindre

än ett år. 

Styrelsen kommer vidare att föreslå bolags-

stämman 2001 att besluta om en ordinarie kontant

utdelning om 3 SEK per aktie, dvs 327 MSEK samt

begära mandat för återköp av aktier. 

Startkapitalet har sexfaldigats 

När Bure nu gått in i ett nytt skede kan det vara

intressant att göra en tillbakablick och se vilka vär-

den som skapats för våra aktieägare sedan starten.

Bure inledde sin verksamhet årskiftet 1992– 93

med ett kapital på drygt 2 200 MSEK. Vår strategi

har varit att konsekvent investera i kunskapsintensiva

tillväxtföretag och vi har byggt nya branschstrukturer
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Bure står renodlat och starkt

VD:s kommentar



och företag inom bland annat utbildning, hälso- och

sjukvård samt mediebevakning.

Fram till och med våren 2000 hade aktieägarna

mottagit mer än 1 500 MSEK i årliga kontanta utdel-

ningar. De ovan nämnda genomförda och planerade

utdelningarna hösten 2000 och våren 2001 innebär

en överföring av cirka 6 000 MSEK. 

Det innebär att aktieägarna under de åtta åren

totalt kommer att ha tillförts cirka 7 500 MSEK.

Detta samtidigt som fokuseringen av investerings-

verksamheten skapat förutsättningar för fortsatt

god värdetillväxt i Bureaktien. 

De värden vi under årens lopp delat ut till våra

aktieägare och den återstående kapitalbasen på cirka

6 000 MSEK summerar till omkring 13 200 MSEK.

Det innebär att vi under de åtta åren sexfaldigat det

ursprungliga startkapitalet på 2 200 MSEK.

Starkt positionerade för vår nya inriktning

Efter årets utgång, den 20 februari 2001, noterades

Dimension på OM Stockholmsbörsens O-lista. På

noteringsdagen uppgick Dimensionaktiens pris till

66 SEK, vilket gav Bure ett exitresultat på 379 MSEK

och en värdestegring på det resterande innehavet

om 320 MSEK. Investeringarna har nu fokuserats till

onoterade företag inom TIME-sektorn, en sektor där

Bure varit en framgångsrik aktör sedan 1996 och

byggt upp en mycket hög kompetens i att identifiera,

förvärva och utveckla företag med tillväxtpotential. 

Bures organisation har under året anpassats

efter den nya fokuserade inriktningen. De tidigare

affärsområdena har ersatts av specialiserade 

investeringsteam med spetskompetens. Viktiga

nyrekryteringar har genomförts. Genom det under

året etablerade kontoret i Stockholm kommer vi

närmare intressanta delar av TIME-sektorn. 

Investeringstakten har varit förhållandevis låg

under 2000, huvudsakligen på grund av att vi bedömt

värderingsnivåerna för potentiella investeringsobjekt

vara höga. Under senhösten och början av 2001 har

emellertid riskkapitalmarknaden börjat normaliseras

och värderingarna har blivit mer attraktiva ur

förvärvssynpunkt, även om investeringsklimatet

fortsatt är kyligt med relativt få affärer som följd. 

Bures kapitalbas matchar för närvarande vår inve-

steringsambition på 1 000–1 500 MSEK årligen. Bure

kommer i kraft av finansiell styrka, erfarenhet och

kompetens att vara en eftertraktad samarbetspartner

för kunskapsintensiva tillväxtföretag och på så sätt

fortsatt skapa hög värdetillväxt för aktieägarna.

Det är sannolikt att vi under de närmaste åren

kommer att se strukturförändringar där svagare

aktörer på private equity-marknaden slås ut.

Finansiell styrka, uthållighet och industriell kompe-

tens kommer i ett sådant affärsklimat att i än högre

grad vara nyckelfaktorer på marknaden. Faktorer

där Bure Equity står mycket starkt. 

Resan går vidare 

Värdetillväxten och exitresultaten är de högsta

någonsin. Kassan är stark och i vår portfölj finns

några av de mest lovande företagen inom TIME-

området i Sverige. Det känns som en naturlig tid-

punkt för mig att lämna över uppgiften som VD och

koncernchef i Bure Equity. 

Jag har lett det här företaget sedan det startade.

Det har varit en fantastisk resa. Inte enbart i den

meningen att vi lyckats sexfaldiga värdet av det

kapital vi startade med, utan kanske framförallt där-

för att vi skapat tillväxt och varit ledande i utveck-

lingen inom en rad intressanta områden. Vi har

bland annat bidragit till att förnya och vitalisera

svensk sjukvård och vi har byggt flera nya ledande

branschstrukturer och företag. Till aktieägare som

delar vår vision, till våra affärspartners och inte

minst till alla kompetenta medarbetare vill jag rikta

ett innerligt tack. Till min efterträdare har utsetts

Peter Sandberg, som tillträder i samband med

bolagsstämman. Jag önskar honom lycka till i ett av

de mest spännande uppdrag som finns i svenskt

näringsliv. 

Göteborg den 21 februari 2001

Roger Holtback

VD och koncernchef
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Affärsidé 

Bure Equitys affärsidé är att som aktiv ägare tillföra

kapital och kompetens i syfte att skapa hög värde-

tillväxt för aktieägarna.

Mål 

Målet är att för aktieägarna skapa en genomsnittlig

årlig värdetillväxt, inklusive lämnad utdelning, på

minst 20 procent.

Strategi 

Bures strategi är att förena fokus i portföljen – lön-

samma företag inom TIME-sektorn – med ett djupt

engagemang i företagens utveckling, från tidiga

faser till marknadsnotering, försäljning eller utdel-

ning. På så sätt utnyttjar vi både Bures kapitalbas

och industriella erfarenhet av företagsbyggande och

strukturförändringar av företag och hela branscher. 

Bure förenar riskkapital med industriell och

finansiell kompetens. Det innebär att Bure bygger

företag och branschstrukturer inom branscher i

snabb utveckling och förändring.

Affärsidé, mål och strategi
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Vision 

Att för aktieägare, medarbetare och samarbets-

partners vara det mest attraktiva private equity-

företaget.

Att vara det ledande private equity-företaget

inom TIME-sektorn i Norden. 
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Bures evolution

Sedan starten 1992 har Bure utvecklats från ett för-

valtningsbolag med brett investeringsfokus till att

idag vara ett private equity-företag med inriktning

på onoterade innehav inom TIME. 

Utgångspunkten och ambitionen har dock hela

tiden varit densamma: att bygga värden genom att

identifiera intressanta företag i branscher med god

utvecklings- och tillväxtpotential. 

Bure Förvaltningsaktiebolag

Bure Förvaltningsaktiebolag bildades i slutet av

1992, genom att cirka 2 200 MSEK tillfördes bolaget

i form av aktier och likvida medel. Till en början

utgjordes portföljen av marknadsnoterade aktier

med stor spridning över olika branscher samt av

räntebärande värdepapper. 

Portföljen förändrades successivt. Bure inriktade

sig på investeringar i kunskapsintensiva tjänste-

branscher, företrädesvis fragmenterade branscher

med hög tillväxt där det genom ett direkt och aktivt

ägande fanns potential att utveckla konkurrens-

kraftiga företag och skapa nya branschstrukturer. 

Investment AB Bure

I oktober 1993 noterades Bureaktien på Stockholms-

börsen under namnet Investment AB Bure. 

Under åren 1994 –1998 inriktades investeringarna

på de snabbväxande branscherna hälsa- och sjuk-

vård, IT, infomedia och utbildning. Affärsområden

knutna till dessa tillväxtbranscher byggdes upp

efter hand. 

Hälsa och Sjukvård blev Bures första strategiska

affärsområde och lade grunden för vad som skulle

komma att bli en helt ny bransch. I samband med

förvärvet av Scribona 1995, skapades affärsområdet

IT/Infomedia. 1998 delades detta i de två affärs-

områdena Bure IT och Bure Infomedia. Samma år

inrättades också affärsområdet Utbildning. 

Bure Equity 

1999 inledde Bure en tydlig strategisk renodling och

investeringarna koncentrerades till onoterade bolag

inom TIME. 

Som en markering av inriktningen på investe-

ringar i onoterade bolag ändrades företagsnamnet

från Investment AB Bure till Bure Equity AB, vid en

extra bolagsstämma i augusti år 2000.

Som ett led i renodlingen till ett private equity-

företag inom TIME, har Bure avyttrat de verksam-

heter som ligger utanför detta område, t ex Capio,

Gunnebo och Nobel Biocare.

Bures ursprungliga kapital
om 2 200 MSEK hade fram
till årsskiftet 2000 sexfaldi-
gats. Aktieägarna har totalt
tillförts cirka 1 500 MSEK i
kontanta utdelningar samt

utdelning av Capioaktier.
Bures substansvärde upp-

gick vid slutet av år 2000 till
cirka 7 500 MSEK.

Bure Equity
TIME

Kontant-
utdelning 

Utdelning 
av företag, 
t ex Capio

Fokus på onote-
rade innehav

Utbildning

IT, Infomedia

Hälsa och Sjukvård

Tillväxt- och kunskapsföretag

Etablering av affärsområden

1992/1993
Bure Förvaltningsaktiebolag 
Investment AB Bure



Bure har en etablerad modell för att styra investe-

ringarna så att de skapar så stora värden som möjligt.

Välja bransch 

Startpunkten är att identifiera branscher där Bure

har särskilt goda förutsättningar att skapa värde

genom att utveckla företag och skapa nya strukturer.

Urvalskriterier är bland annat tillväxt, lönsamhet

och att branschen är fragmenterad med möjlighet

att skapa ytterligare värde genom konsolidering och

affärsutveckling. Möjligheter till internationell

expansion, effektiviseringar genom IT-investeringar

och produktutveckling är andra kriterier.

Välja företag

Inom respektive bransch identifierar Bure företag

som har potential att utvecklas till att bli ledande. 

I dessa företag går Bure in som aktiv ägare. En 

strategi för företagets tillväxt och utveckling har

ofta lagts fast redan vid förvärvet. 

Bygga och utveckla

Bure bidrar till att utveckla företagen genom ett

aktivt ägarskap, som inte endast tillför kapital utan

också finansiellt och industriellt kunnande samt till-

gång till ett nätverk av kontakter och samarbetspart-

ners. Genom att medverka till förvärv, avyttringar,

samgåenden och allianser kan Bure skapa nya

strukturer i företag och branscher. 

Positionering och exit

Insatserna under tillväxt- och strukturfaserna syftar

till att skapa ett starkt företag som är positionerat

för tillväxt och lönsamhet. 

Målet är att realisera innehavet genom börs-

notering eller genom strukturaffärer som ytterligare

ökar bolagets värde. Värdetillväxt för aktieägarna är

huvudmålet för Bure, inte maktpositioner i företag

eller branscher.

Expansiva företag med goda affärsidéer och

motiverade ledningar får i Bure en partner som kan

branschen, som tar aktiv del i företagets utveckling,

som besitter finansiella resurser, som har ett

utvecklat kontaktnät för att tillhandahålla spets-

kompetens och som under många år bevisat sin

förmåga att åstadkomma resultat. 

Bures affärsmodell
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P o r t f ö l j s t y r n i n g

Välja 

rätt bransch

Välja 

rätt bolag

Bygga nya

industriella 

strukturer 

Utveckla

aktivt

Positionera 

och utföra exit

Affärsmodell för värdeskapande 

Bure har en etablerad modell för att 
styra investeringarna så att de skapar så
stora värden som möjligt.



Bures ägande utvecklar företagen

Bures modell för att skapa värde genom att utveckla

företag och omskapa branscher är en process om

tre till fem år. 

Det första företaget inom ett visst område, som

Bure investerar i, benämns ”navföretag”. Kring detta

bygger Bure flera och större företag och ibland en

ny branschstruktur.

Genom kompletterande förvärv och samman-

slagningar av verksamheter och i vissa fall ren-

odlingar och avknoppningar, kan Bure skapa nya,

starka företag som har attraktiva erbjudanden och

blir ledande i sin bransch. Erfarenhetsmässigt har

det visat sig att sådana processer tar tid och till en

början kostar pengar. 

När den eftersträvade företagsstrukturen har 

etablerats, uppnår företagen vanligtvis återigen god

tillväxt och i detta skede inleds förberedelser för 

exit genom börsnotering alternativt en industriell

strukturaffär. Bure är med och stödjer företaget och

lämnar sedan över till nya ägare. 

Modell med bevisad framgång 

Bure har genom att tillämpa sin affärsmodell med-

verkat till att bygga upp marknadsledande företag

inom ett flertal branscher. Flera av dessa är idag 

– när Bure realiserat sitt värdeskapande helt eller

delvis – självständiga koncerner i fortsatt stark

utveckling. 

• Bure har från grunden byggt Capio, den största
privata sjukvårdskoncernen i Skandinavien. 

• Gunnebo har genom förvärv, avyttringar och
renodling av verksamheten utvecklats från ett
regionalt riskkapitalbolag till att bli en världs-
ledande koncern inom intrångsskydd och andra
säkerhetslösningar. 

• Genom förvärv, omstruktureringar och koncentra-
tion till snabbväxande lönsamma affärssegment
har Observer utvecklats till Europas största före-
tag inom medie- och omvärldsbevakning. 

• Efter intensiv produktutveckling och offensiva 
förvärv är Nobel Biocare idag världsledande inom
tandimplantat. 
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Bures första investering inom
ett visst område utgör ett nav-
företag kring vilket komplet-
terande förvärv genomförs.
Genom sammanslagningar,
renodling eller avknoppning
skapar Bure nya ledande 
företag och branschstrukturer.
Bures exit sker tre till fem år
efter den första investeringen.

Navföretag

Strukturaffärer
Börsnotering

Tillväxt

Exit

Kompletterande
förvärv

Värde

Tid (år)

1 2 3 4 5

Investeringarnas värdeutveckling



De senaste åren har allt fler aktörer intresserat sig

för investeringar i onoterade bolag, inte minst i

företags tidiga utvecklingsskeden. 

Aktörerna är huvudsakligen riskkapitalfonder

och investeringsföretag. Till skillnad mot de traditio-

nella investmentbolagen är få aktörer börsnoterade.

Investeringar i och förvärv av bolag har som syfte

att skapa ökade värden, vilka realiseras genom

börsnotering eller försäljning till industriella köpare.

Investeringarna sker primärt i form av eget kapital.

Expanderande marknad 

Den globala private equity-marknaden beräknas

1999 ha investerat cirka 1 400 000 MSEK. Omkring

tre fjärdedelar av investeringarna gjordes i Nord-

amerika.

Cirka hälften av dessa investeringar gick till 

s k buy-outs, det vill säga utköp av företag. Reste-

rande del av investeringarna fördelades lika på

expanderande tillväxtföretag respektive företag i

tidiga stadier, det vill säga nystartade företag och

groddföretag. 

Sverige svarade för omkring en procent av de

globala private equity-investeringarna. 

Den globala private equity-marknaden växte

under perioden 1995 –1999 med i genomsnitt 

35 procent årligen. Marknaden i Sverige hade under

samma period en tillväxt på i genomsnitt över 

200 procent per år. Samtidigt ökade antalet private

equity-företag i Sverige från 70 till dagens 185.

Skärpt konkurrens

Den kraftiga expansionen har gjort private equity-

marknaden överhettad. Överhettningen förväntas

leda till en omstrukturering av branschen och en

utslagning av svaga aktörer. Eftersom marknads-

tillväxten i Sverige har varit kraftig, kan effekterna

här komma att bli förhållandevis stora.

När konkurrensen hårdnar på riskkapitalmarkna-

den har Bure en stark position genom en fokuserad

inriktning, en bevisad förmåga att utöva aktivt ägar-

skap, en professionell organisation och en stark

finansiell bas. 

Fokus på TIME

Bure har valt att koncentrera sina innehav till 

onoterade företag inom TIME-sektorn, i Bures fall

företag verksamma inom Telecom, IT, Media samt  

e-Knowledge. 

Bures kunskap, erfarenhet och nätverk inom

dessa områden utgör basen för den valda strategin

och inriktningen mot TIME.

Bures positionering
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FOKUSERAD PORTFÖLJ

Nya ekonomins
investerare

Traditionella 
investmentbolag

START-UPS
ETABLERADE
FÖRETAG

DIVERSIFIERAD PORTFÖLJ

Bure utvecklar etablerade,
snabbväxande företag genom
ett direkt och aktivt ägande.

Genom indirekt ägande
investerar Bure i företags
tidiga utvecklingsskeden.

Bure Equity

Bure har en stark position 
genom en fokuserad inriktning,
aktivt ägarskap och en 
professionell organisation.



industriella kunskaper följer och bevakar sina respek-

tive branscher. Man utvärderar propåer och identi-

fierar möjliga förvärv samt värderar, förvärvar och

utvecklar de företag i vilka Bure går in som ägare.

Bures investeringsteam arbetar inom sju 

områden: Hi-Tech Solutions/Telecom, Logistics & 

e-Commerce, IT-Solutions, Media & Information,

Venture Funds, Incubator/spin-offs och e-Knowledge.

Ett typiskt investeringsteam består av en senior

investment manager och en eller flera investment

managers, controllers och analytiker. 

Utgångspunkten för teamens sammansättning är

att de ska utgöra en bra kombination av industriell

erfarenhet och finansiell kompetens. 

Varje team har tillgång till expertfunktioner inom 

corporate finance, finansiering, juridik, information

och Human Resource.
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Aktivt ägande i tillväxtföretag

Bure går in som aktiv ägare och tillför såväl indu-

striell som finansiell kompetens.  

Den för Bure typiska investeringen är i ett 

onoterat företag som uppnått lönsam tillväxt och

har potential att bli ledande inom sin bransch. 

Till skillnad mot många av ”den nya ekonomins

investerare”, som fokuserar på nystartade företag

inom framförallt teknologisektorn, går Bure inte in

som direkt ägare i nystartade företag. I helt nystar-

tade företag engagerar sig Bure istället genom 

indirekt ägande via fonder som till exempel

Innovationskapital.

Bures organisation lever nära marknaderna 

Bures organisation bygger på investeringsteam som

med god branscherfarenhet och djupa finansiella och

Bures investeringsteam arbetar inom sju
områden från Hi-Tech Solutions/Telecom
till e-Knowledge. Knutet till teamen finns
expertfunktioner inom t ex finansiering
och juridik.

Bure är en partner med ett
väl utvecklat kontaktnät.

HI-TECH 

SOLUTIONS/

TELECOM

E-KNOWLEDGE

IT-SOLUTIONS

LOGISTICS &

E-COMMERCE

INCUBATOR/

SPIN-OFFS

VENTURE

FUNDS

MEDIA & 

INFORMATION

corporate finance

finansiering

juridik

information

Human Resource

Expertfunktioner

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Innehav

Tidigare innehav

Tidigare innehav

Innehav

Innehav

Innehav

Innehav



Bure Hälsa och Sjukvårds (BHS) väg till det själv-

ständiga, börsnoterade företaget Capio är ett tydligt

exempel på hur Bure utvecklar affärsverksamheter

och därmed skapar aktieägarvärde.

Capio växer fram

Det som till en början var en verksamhet med ett

tiotal läkare, har idag utvecklats till Skandinaviens

största privata vårdgivare. Genom ett stort antal för-

värv, övertagande av offentligt drivna verksamheter

och organisk tillväxt utvecklades BHS affärsvolym,

kompetens och geografiska täckning kraftigt under

åren 1994 till 2000. Verksamhetens omsättning ökade

under perioden från 90 MSEK till 3 300 MSEK.

Capio är idag verksamt i sex länder och har

4 500 medarbetare, varav cirka 20 procent är läkare

och cirka 50 procent sjuksköterskor.

Bure bryter ny mark

Bure var pionjär som privat vårdgivare i Sverige

och byggde därmed inte bara ett företag, utan en

helt ny bransch i det privata näringslivet – hälso-

och sjukvårdsbranschen. 

När Capio noterades på OM Stockholmsbörsens

O-lista den 16 oktober 2000 var det första gången ett

hälso- och sjukvårdsföretag börsnoterades i Sverige.

För Bures aktieägare innebar börsnoteringen att

de erhöll en Capioaktie för varje tvåtal aktier i Bure.

Slutkursen för Capioaktien på noteringsdagen blev

49 SEK, vilket innebar ett börsvärde på 2 900 MSEK. 

Börsnotering skapar aktieägarvärde 

Med en investering på 1 460 MSEK resulterade

utdelningen av Capio i en värdeökning med drygt

1 200 MSEK på Capios noteringsdag. Samtidigt

erbjöds Bures aktieägare möjligheten att ta del av

Capios framtida utveckling på börsen.

Vid utgången av år 2000 uppgick Capios börsvärde

till 4 141 MSEK och aktiekursen låg på 70 SEK. Från

börsintroduktionen i oktober och fram till utgången

av året ökade Capios aktiekurs med 43 procent.

Under samma period sjönk Affärsvärldens general-

index med 10 procent.

Exemplet Capio
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I och med förvärvet 
av St Görans Sjukhus
i slutet av 1999 var 
”sjukvårdsbranschen” 
skapad i Sverige.

50 procent av den 
norska Volvatkoncernen
förvärvades 1997.

Nova Medical, verksamt
inom laboratorieservice,
förvärvades 1994.

Lundby Sjukhus ingick i
Göteborgs Läkarförenings
förvaltningsaktiebolag 
som förvärvades 1994.

Previa som hade 
en kundbas på 
350 000 personer 
förvärvades 1995.

Förvärvet av psykiatri-
sjukhuset Florence Nightingale
i Storbritannien 1999 inledde 
etableringen i Europa.

Från identifiering till framgångsrik exit

Bure byggde och delade ut Capio. Från 1994 till
år 2000 byggde Bure Capio och utvecklade där-
med den svenska hälso- och sjukvårdsbranschen. 

Hösten år 2000 delades Capio
ut till Bures aktieägare.
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1996 1997 1998 1999 2000

Data per aktie

Substansvärde, SEK 40,50 44,00 43,50 65,00 69,00
Aktiekurs, SEK 40,50 52,25 57,50 58,00 51,501

Aktiekurs i procent av substansvärdet, % 100 119 132 89 75
Antal aktier, tusental2 109 100 109 100 109 100 109 100 109 100
Moderbolagets vinst per aktie, SEK 4,23 5,66 5,37 4,69 16,19
Moderbolagets eget kapital per aktie, SEK 32,78 35,93 38,55 40,37 39,51

Avkastning

Lämnad utdelning, SEK per aktie 2,50 2,75 2,88 27,503 18,833

Direktavkastning, % 6,2 5,3 5,0 47,4 36,6
Totalavkastning, % 91,5 35,2 15,3 5,9 36,2
Börsvärde, MSEK 4 419 5 700 6 273 6 328 5 619
Avkastning på eget kapital, % 6,7 8,2 7,2 5,9 20,3

Moderbolagets resultat och ställning

Exitresultat, MSEK 286,8 561,3 463,9 529,3 2 743,0
Resultat före skatt, MSEK 461,2 617,3 585,4 511,8 1 766,8
Balansomslutning, MSEK 3 774 4 474 4 951 6 361 4 690
Eget kapital, MSEK 3 576 3 920 4 206 4 404 4 310
Soliditet, % 95 88 85 69 92

Nyckeltal 4

Femårsöversikt

1996
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Bures direktavkastning har varit uthållig över fem
procent de senaste fem åren. I direktavkastningen 
för år 2000 ingår utdelningen av Capio till noterings-
dagens kurs.

1996 1997 1998 1999 2000

Bure har målsättningen att vara det mest aktieägarvänliga
företaget på Stockholmsbörsen. Totalavkastningen, dvs
aktieägarens totala värdeökning i procent, har i genom-
snitt varit drygt 35 procent de fem senaste åren.

1 Under år 2000 har dotterbolaget Capio utdelats till aktieägarna, vilket förklarar nedgången i aktiekursen.
2 Justerat för fondemission 1:1 under 1999.
3 Utdelning av aktier under år 2000 avseende 1999 i samband med Capios börsnotering är medräknad till noteringsdagens kurs.

Motsvarande föreslagen utdelning av Observeraktier under 2001 är medräknad till 15,83 SEK per Bureaktie. Värdet är beräknat
utifrån Observers börskurs den 19 februari 2001.

4 Definitioner, se sidan 53.

Direktavkastning Totalavkastning



Bureaktien
Affärsvärldens Investment & Förvaltnings-
bolagsindex
Affärsvärldens Generalindex

Bureaktiens utveckling, SEK/aktie

Bureaktien noterades på Stockholms Fondbörs den

1 oktober 1993. Sedan juni 1995 handlas aktien på

börsens A-lista.

Antalet aktieägare ökade under år 2000 från

21 300 till 21 900. En markant ökning av det utländska

ägandet kunde noteras: från 21 procent av kapitalet

vid årets början till 34 procent vid utgången av året.

Framför allt är det utländska institutioner som visat

ökat intresse för Bure.

Den största ägaren, 6:e AP-fonden, har under

året minskat sin andel från drygt 19 procent till

knappt 15 procent, vilket bidragit till ökad likviditet 

i Bureaktien. Norska Orkla har under året blivit

Bures näst största ägare med 6,4 procent.

Kursutveckling och totalavkastning

Under verksamhetsåret har dotterbolaget Capio

utdelats till Bures aktieägare. Capio noterades den

16 oktober varvid aktieägare i Bure erhöll en aktie i

Capio för varje tvåtal aktier i Bure. Den sammanlagda

värderingen på noteringsdagen av Bure och Capio

blev drygt 9 100 MSEK eller 84 SEK per Bureaktie.

Vid årets ingång var börsvärdet 6 300 MSEK och

börskursen 58 SEK. Trots en ökad oro för teknik-

inriktade aktier, särskilt för IT-aktier, har Bure således

uppvisat en mycket positiv utveckling under år 2000. 

Efter utdelning av Capioaktien var Bures börskurs

vid utgången av året 51,50 SEK. Capios börskurs

utvecklades mycket starkt och uppgick vid årets slut

Bureaktien
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Bures och Capios utveckling, SEK/Bureaktie

Diagrammet visar Bureaktiens kursutveckling
sedan den 1 januari 2000. Den 16 oktober
noterades Capio på OM Stockholmsbörsen
och för varje tvåtal Bureaktier erhöll Bures
aktieägare en Capioaktie.  I det nedre ...

... diagrammet visas det sammanlagda värdet
av en Bureaktie och en halv Capioaktie efter
noteringen. Bures börskurs uppgick vid årets
slut till 51,50 SEK och Capios till 70 SEK, eller
35 SEK per Bureaktie. 
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till 70 SEK eller 35 SEK per Bureaktie.

För aktieägare i Bure som valt att behålla Capio-

aktien blev totalavkastningen 54 procent under år

2000, medan den uppgick till 36 procent för aktie-

ägare som avyttrat Capioaktien till noteringsdagens

kurs. Investmentbolagsindex ökade under året med

14 procent.

Omsättning

Omsättningen i Bureaktien uppgick till 5 900 MSEK

eller 87 miljoner aktier (74), vilket innebär att 

81 procent (67) av Bures aktier omsattes under året. 

Den genomsnittliga aktieomsättningen för företag

noterade vid OM Stockholmsbörsen under året var

107 procent. 

Aktieägarnas totalavkastning år 2000

Antal aktieägare per 31/12

Aktieägarstruktur 2000-12-31
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De tio största ägarna, % 

6:e AP-Fonden 14,9

Orkla ASA 7,3

AMF Pension 4,5

Skandia 4,3

SHB fonder 4,0

SEB fonder 3,4

SPP 2,8

KP Pension & Försäkring 2,1

Folksam Försäkring AB 2,1

Skandia fonder 1,2

Analytiker som följer Bure Telefon

ABG Securities, Helge Roe 08-566 286 37

Alfred Berg Fondkommission, John Hernander 08-723 60 55

Aragon Fondkommission, Peter Nyström 08-791 36 28

Carnegie Fondkommission, Christian Brunlid 08-676 87 11

Enskilda Securities, Stefan Mattsson 08-522 297 94

Handelsbanken Investment Banking, Henrik Kronqvist 08-701 52 90

Nordiska Fondkommission, Örjan Törmänen 08-791 48 55

Nyckeltal per aktie

Substansvärde, SEK 69,00

Aktiekurs, SEK 51,50

Aktiekurs i procent av substansvärdet, % 75

Antal aktier, tusental 109 100

Moderbolagets vinst per aktie, SEK 16,19

Moderbolagets eget kapital per aktie, SEK 39,51

Utländska ägare  
34 %

Institutioner
38 %

Aktiefonder  
10 %

Privatpersoner  
18 %

Svenska ägare  
66 %

Inklusive 
Capio

Investmentbolags-
index

Exklusive 
Capio

Det utländska ägandet ökade från 21 till 34 procent. Framför allt
har utländska institutioner visat ett ökat intresse för Bure.

Bure hade vid utgången av året närmare 22 000 aktieägare.
Antalet aktieägare har ökat kraftigt de senaste åren. Framför allt
är det antalet privatpersoner som ökat.

Totalavkastningen uppgick till 54 procent för den som valt att
behålla Capioaktien och till 36 procent för den som avyttrat
aktien till noteringsdagens kurs.
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Substansvärdet beräknas som moderbolagets syn-

liga egna kapital samt övervärden i noterade och

onoterade tillgångar. De onoterade tillgångarna vär-

deras efter riktlinjer och rekommendationer utgivna

av EVCA, European Venture Capital Association.

Dessa har en försiktig utgångspunkt och innebär att

en extern transaktion av extern part, till exempel 

en nyemission, ska ha skett för att en onoterad till-

gång ska få tas upp till ett högre värde än dess 

bokförda värde. 

Det redovisade substansvärdet var 7 515 MSEK

eller 69 SEK per aktie vid utgången av år 2000, jäm-

fört med 7 092 MSEK eller 65 SEK per aktie 1999.

Vid utgången av 1999 ingick Capio, dåvarande Bure

Hälsa och Sjukvård, med 13 SEK per aktie.

Om hänsyn tas till att Capio inte längre ingår i

Bures substansvärde samt att utdelningen om 

3 SEK återläggs, har det redovisade substansvärdet

ökat med 20 SEK per aktie eller med 38 procent.

Denna ökning förklaras i huvudsak av uplifts1 i sam-

band med exits med 9 SEK per aktie respektive

redovisad substansvärdeökning på onoterade till-

gångar med 10 SEK per aktie.

Substansrabatt

Substansrabatt innebär att bolagets börsvärde

understiger bolagets redovisade substansvärde.

Det finns flera förklaringar till varför svenska invest-

mentbolag handlas med substansrabatt, där de vik-

tigaste är: 

• att investmentbolag inte alltid uppfattas maximera
värdet för sina aktieägare

• att det kan vara svårt att tydligt visa vilket värde
investmentbolaget tillför som alternativ till direkt-
ägande

Bures synliga substansrabatt var vid utgången av år

2000 25 procent jämfört med 11 procent vid utgång-

en av 1999.

Bure arbetar för att minska rabatten

De viktigaste faktorerna för att varaktigt minska sub-

stansrabatten är: 

• uthållig hög avkastning på det egna kapitalet 

• jämn och hög distribution av kapital till aktieägarna

• förstklassig och transparent kommunikation till
marknaden av strategi, affärsmodell och investe-
ringsportfölj

Bures renodling till private equity-företag är ägnad

att minska substansrabatten och göra Bureaktien än

mer attraktiv. Genom ägande i Bure får en investe-

rare möjlighet att indirekt investera i onoterade

tillväxtföretag inom TIME-sektorn, vilka det är svårt

eller omöjligt att bli direktägare i och som för den

Substansvärde
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1Se Definitioner och diagram på följande sida. 

Bilden visar hur Bures substansvärde, exklusive Capio,
utvecklats under 1996–2000. Värden, som under flera år
byggts upp efter konsekvent tillämpande av Bures värde-
skapande strategi, har under 1999 och 2000 synliggjorts
i det redovisade substansvärdet.

Bures substansvärde exkl. Capio

MSEK

1996 1997 1998 1999 2000
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enskilda investeraren är svåra att genomlysa och

analysera.

Bure arbetar konsekvent med att generera värde

för aktieägarna och skapa förtroende för företaget på

marknaden. Värden som skapas under Bures ägande

synliggörs, realiseras och kommer aktieägarna till

del genom offensiv utdelningspolitik och god kurs-

utveckling över tiden. Bures utdelningspolitik är flexi-

bel och bygger på att kontantutdelning, utdelning av

tillgångar och köp av egna utestående aktier utnytt-

jas i kombinationer för att ge bästa aktieägarvärde.

Då Bure i huvudsak investerar i onoterade till-

gångar, ökar kraven på homogen, konsekvent och

transparent information till marknaden. Bure arbetar

aktivt med detta och avser bland annat att genom

länkar på hemsidan ge mer information om före-

tagen i investeringsportföljen. 

Ett annat sätt att skapa förtroende för Bures redo-

visade substansvärde är att uthålligt visa en högre

värdering vid exit än vad som senast redovisats som

substansvärde av realiserade tillgångar. Bure avser

att konsekvent visa ett sådant nyckeltal – uplift.

För en jämn värdeutveckling över tiden är det

viktigt att ha en balans över tiden mellan investe-

ringar och exits. Portföljbolagen kommer då också

att befinna sig i olika utvecklingsfaser, vilket möjlig-

gör ett jämnt flöde av exits. 
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Diagrammet visar utvecklingen av andelen invest-
eringar och exits de senaste åren. År 2000 har
Bure särskilt tillvaratagit möjligheter att genom
god timing göra betydande exits. 
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Uplift är ett mått på skillnaden mellan en realiserad
tillgångs senast redovisade substansvärde och exit-
värdet. Nyckeltalet ska uppfattas som en indikator på
tillförlitligheten i det redovisade substansvärdet.

Det vänstra diagrammet visar Bures årliga uplifts
som en relation mellan värdet av Bures exits och
dessa tillgångars redovisade substansvärde. Dia-
grammet till höger visar Bures årliga uplifts i MSEK.

Bure och dess aktieägare har gjort betydande up-
lifts de tre senaste åren. Under år 2000 gjorde Bure
sin hittills största årliga uplift på 953 MSEK, väsent-
ligen beroende på börsnoteringen av Capio i oktober.
Relationen mellan exitvärdet och substansvärdet av
de realiserade tillgångarna uppgick till 1,36 år 2000. 
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Investeringar i TIME

TIME är en sektor med kraftig tillväxt, stor lönsam-

hetspotential och goda utvecklingsmöjligheter inom

vilken Bure har gedigen erfarenhet och ett väl ut-

byggt nätverk. Sektorn kännetecknas av stort 

förändringsbehov, företag med hög kunskapsinten-

sitet och möjligheter till effektiviseringar genom 

IT-investeringar. 

För företag verksamma inom TIME finns möjlig-

heter till expansion såväl genom organisk tillväxt

som via förvärv, och såväl inom Sveriges gränser

som internationellt. Marknaderna är i regel fragmen-

terade men har samtidigt tillräckligt stor tillväxt-

potential för att Bure ska kunna bygga nya marknads-

och företagsstrukturer. 

Portföljförändringar under 2000

Renodlingen mot ett private equity-företag inom

TIME har under år 2000 skett genom ett antal strate-

giska försäljningar och förvärv.

Totalt har Bure gjort avyttringar i nio bolag med

exitresultat på 2 677 MSEK. Innehaven i Gunnebo

och Nobel Biocare hör till de avyttrade under året

och genom dessa försäljningar har Bure framgångs-

rikt avslutat sina verksamheter inom säkerhet och

tandvårdsprodukter. 

Bure har under året genomfört investeringar 

och tilläggsinvesteringar i 25 bolag uppgående till

893 MSEK samt beslutat om deltagande i fonder om

650 MSEK. Under andra halvåret har Bure medvetet

dragit ned på investeringstakten då marknaden har

varit osäker vad gäller värderingen av teknologi-

företag. 

Nedgången på världens börser – speciellt

Nasdaq – gör att värderingen av företag inom TIME

nu är mer attraktiv ur förvärvssynpunkt. Bure har

ett mycket intressant flöde av s k prospects och

utvärderar löpande ett 50 –100-tal olika propåer. 

Efter framgångsrika exits under år 2000 har Bure 

en mycket stark finansiell bas som ger betydande

möjligheter till investeringar under år 2001.

Portföljanalys

Bures investeringsportfölj innehöll vid utgången 

av år 2000 74 portföljbolag. Den sammanlagda

investeringsportföljen hade ett bokfört värde på

drygt 3 200 MSEK och ett redovisat substansvärde

på cirka 6 400 MSEK.

Bure investerar såväl direkt som indirekt. Det

senare sker genom olika fonder och Venture

Capital-företag. De indirekta investeringarna utgjor-

de 18 procent av Bures investerade kapital.

Sedan Capio under hösten år 2000 delades ut till

aktieägarna kan investeringsportföljen värdemässigt

till största delen hänföras till TIME-sektorn.

Det redovisade substansvärdet kan indelas i:

• onoterade aktier (externt värderade) 

• onoterade aktier (bokfört värderade) 

• noterade aktier  

• Bure Finans

Bure Finans består av nettot av moderbolagets övriga

tillgångar med avdrag för moderbolagets skulder. 

Andelen noterade tillgångar utgjorde vid

utgången av år 2000 35 procent av substansvärdet,

varav Observer svarar för 31 procentenheter. Ande-

len noterade tillgångar förväntas väsentligen minska

under 2001 då Bures innehav i Observer AB föreslås

delas ut till aktieägarna.

Aktieportföljen förväntas också reduceras i takt 

med nya investeringar i onoterade företag inom

TIME-sektorn.
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Direkt/indirekt ägande
av substansvärdet

Onoterade/noterade 
tillgångar av bokfört värde

Investeringsportfölj

Noterade 
innehav 28 %

Onoterade 
innehav 13 %

Bure Finans
25 %

Bure Finans
17 %

Direkt 
69 %

Indirekt 
14 %

Externt värderade
innehav 34 %



Tabellen visar Bures
portföljinnehav per den
31 december 2000. På
de följande sidorna
finns mer utförlig infor-
mation om de marke-
rade innehaven. 

Värderingsprinciper
Noterade innehav har
värderats till senaste
betalkurs per balans-
dagen. Onoterade 
innehav har värderats
genom användande av
EVCAs (European
Venture Capital
Association) värderings-
rekommendationer
eller värderats av
extern part. EVCAs
rekommendationer
innebär att marknads-
värdet fastställs på
grundval av värdet vid
senast genomförda
transaktion i värde-
papperet där en extern
part deltagit, till exem-
pel en nyemission.
Övriga onoterade aktier
har värderats till bok-
fört värde.

Innehav 2000-12-31
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* I Bure Finans ingår moderbolagets övriga tillgångar och skulder.

** Posten innehåller bolag som värderas enligt fler än en metod.

• På följande uppslag finns mer utförlig information om de markerade innehaven.

Substansvärde per
investeringsområde

Storleksfördelning 
på investeringarna

Fördelning av antal år 
investeringarna varit i Bures ägo

Redovisat Över/

Andel Andel Bokfört substans-  under- NAV

kapital röster värde värde värde SEK/ Värderings-

% % MSEK MSEK MSEK aktie metod

Logistics & e-Commerce

• Scribona 51,1 36,7 350 271 -79 2,50 börsvärde
Simonsen Sverige 79,9 79,9 71 71 0 0,70 bokf. värde
Logistics & e-Commerce totalt 421 342 -79 3,20

IT-solutions

• Cygate 67,1 67,1 343 510 167 4,70 EVCA
• Dimension 69,3 69,3 158 569 411 5,20 EVCA
• Systeam 30,0 30,0 260 260 0 2,40 bokf. värde

IT-solutions totalt 761 1339 578 12,30

Media & Information

• Citat 74,0 74,0 52 318 266 2,90 EVCA
• Observer 38,0 62,0 711 2323 1612 21,40 börsvärde

Media & Information totalt 763 2641 1878 24,30

e-Knowledge

• ITG, Informator Training Group Int 100,0 100,0 106 281 175 2,60 EVCA
• Mercuri International Group 100,0 100,0 291 320 29 2,95 EVCA

Vendator Institutet 100,0 100,0 25 25 0 0,25 bokf. värde
• Vittra 70,0 70,0 23 23 0 0,20 bokf. värde

e-Knowledge totalt 445 649 204 6,00

Incubator/spin-offs

• CR&T 65,3 49,0 56 137 81 1,25 EVCA
Gatespace 4,9 4,9 23 23 0 0,20 bokf. värde
Newmad Technologies 26,6 26,6 28 28 0 0,25 bokf. värde
Incubator/spin-offs totalt 107 188 81 1,70

Venture funds

• Indirekta

InnKap fond 1 o 2 63 189 126 1,70 **
Nordic Capital fonder 394 801 407 7,40 **
Direkta investeringar

ADC Telecom 21 13 -8 0,10 börsvärde
Appgate 1,5 1,5 4 4 0 0,05 bokf. värde
Kreatel Communications 3,1 1,6 15 15 0 0,15 bokf. värde
Mitra Medical 7,6 7,6 5 5 0 0,05 bokf. värde
Mobileopinion 49,9 19,9 13 13 0 0,10 bokf. värde
Spotfire 0,9 0,9 2 2 0 - bokf. värde
Buyonet 23,9 23,9 28 28 0 0,25 bokf. värde
MDinTouch 19,9 19,9 0 0 - bokf. värde
Venture funds totalt 545 1 070 525 9,80

Övriga innehav

Media Metrix 15 18 3 0,15 börsvärde
Sälenstjärnan 85 70 -15 0,65 börsvärde
Övriga innehav 80 110 30 1,10 **
Övriga innehav totalt 180 198 18 1,90

Bure Finans* 1 088 1 088 0 9,80

Totalt 4 310 7 515 3 205 69,00

Logistics & e-Commerce 5 %

IT-solutions 18 %

Media & Information 35 %

0–20 MSEK
54 st

0–1 år

2 år

3 år

4 år

5 år eller mer
50–100 MSEK 

7 st

20–50 MSEK 
10 st

>100 MSEK 
7 st

e-Knowledge 9 %

Incubator/spin-offs 2 %

Venture funds 14 %

Övriga innehav 3 %

Bure Finans 15 %



DIMENSION

Bure förvärvade 69 procent av Dimension 1998.
Under de följande två åren har företaget haft en
organisk tillväxt på 92 respektive 67 procent. Under
1999 konsoliderades verksamheten i ett bolag och
dotterbolaget Next Nordic startades. Next Nordic
säljer Sun Microsystems system och tilläggs-
produkter till återförsäljare och integratörer och 
står idag för cirka 20–25 procent av Dimensions

intäkter. En internationell expansion inleddes 2000
genom att Dimension startade verksamhet i Norge.
Den 20 februari börsnoterades Dimension på 
OM Stockholmsbörsens O-lista. Aktiepriset fastställ-
des till 61 SEK per aktie och Bure, som sålde 7,4 mil-
joner aktier, gjorde en exitvinst på 379 MSEK. Efter
utförsäljningen äger Bure 10,1 miljoner aktier mot-
svarande ett värde på 666 MSEK.

Bures engagemang

Dimension är ett ledande företag inom affärskritiska infra-

strukturlösningar för den digitala ekonomin. Som integratör

skapar Dimension plattformar som möter den digitala 

ekonomins krav på snabbhet, skalbarhet, tillgänglighet och

säkerhet. Dimension samarbetar med marknadsledande

leverantörer av hårdvara, operativsystem och middleware.

Dimension erbjuder lösningar för kostnadseffektiva och

plattformsoberoende servrar, datalagring, datasäkerhet,

tunna klienter och internetlösningar för e-business.

VD: Sven Uthorn  Styrelseordförande: Björn Boldt-Christmas
Största ägare: Bure Equity 69 procent

Året i korthet: 

• Börsnoteringen den 20 februari 2001 gav ett marknadsvärde 
på 1 904 MSEK.

• Bästa året i bolagets tolvåriga historia, vad gäller omsättning 
och resultat.

• Dimension kom på tredje plats på Svenska Dagbladets och 
Ahrén & Partners maratonlista över snabbast växande företag. 

• Affärsområdet Professional Services bildades för att förstärka
positionen inom området IT-tjänster. 

• Dimension expanderade till Norge genom att öppna kontor 
i Oslo.

• Dimension stärkte sin närvaro i Baltikum.  

• Dotterbolaget Next har under sitt första år utvecklats till Sun
Microsystems största partner i Norden.

(MSEK) 2000 1999 1998

Nettoomsättning 1 475 770 461

Rörelseresultat* 137 75 41

Rörelsemarginal* (%) 9,3 9,8 8,8

Tillväxt (%) 92 67 –

* före goodwillavskrivningar
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För vidare information www.dimension.se

Börsintroduktionen i februari 
föregicks av en uppmärksammad
annonskampanj.



CYGATE

Cygate bildades av Bure 1999 genom en samman-
slagning av två av Nordens ledande företag inom
nätverksintegration: Salcom och Santa Monica
Software. Bure hade tidigare förvärvat 51,5 procent
av det svenska företaget Salcom (1997) och 60 pro-
cent av finska Santa Monica Software (1998).
Cygate blev vid bildandet Nordens ledande företag
inom system och nätverksintegration. Under 1999
skedde dessutom förvärv av bolag i Polen och
Danmark. 1999 ägde Bure 61 procent av Cygate.
Under 2000 har Bure ökat sin ägarandel i Cygate till
67 procent. Arbete pågår för att förbereda bolaget
för börsnotering. 

Cygate designar, utvecklar, bygger och underhåller nätverks-

lösningar för all internetkommunikation. Verksamheten är

indelad i tre affärsområden; Säkerhet, Nätverk och 

IT Management och är inriktad på att skapa effektiva och

lönsamma internetlösningar. Cygate erbjuder expertis inom

säkerhet, projektledning, installation, utbildning, drift och

support, utveckling och design. Företaget är verksamt i sex

länder runt Östersjön och har cirka 250 medarbetare. 

VD: Göran Marby  Styrelseordförande: Björn Boldt-Christmas
Största ägare: Bure Equity 67 procent

Året i korthet:

• Bolaget har vänt en förlust 1999 till vinst 2000.

• Cygate kom på första plats på Svenska Dagbladets och 
Ahrens & Partners maratonlista över snabbast växande företag 
den senaste tioårsperioden. 

• Etablerat ”Security Center” för fjärrövervakning av säkerhet.

• Det finska bolaget har haft ett mycket framgångsrikt år.

• Bure ökade sin ägarandel i Cygate från 61 till 67 procent. 

• Cygate förvärvade Taide, Litauens ledande nätverksintegratör.

(MSEK) 2000 1999

Nettoomsättning 730 571

Rörelseresultat* 13 -18

Rörelsemarginal* (%) 1,8 neg

Tillväxt (%) 28 16

* före goodwillavskrivningar

Bures engagemang
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För vidare information www.cygategroup.com

Cygate har verksamhet i Sverige, Danmark,
Finland, Polen, Estland och Litauen.



SYSTEAM

Sedan Bures inträde som ägare i Systeam 1999 har
bolaget vuxit kraftigt. Genom ett 20-tal förvärv och
organisk tillväxt har bolaget i det närmaste för-
dubblat sin omsättning. I juli 2000 avyttrades det av
Bure helägda Udac till Systeam. Förvärvet av Udac
gör Systeam till en av landets ledande aktörer inom
IT för hälso- och sjukvård. Dessutom har Systeam
genom förvärvet blivit en än mer betydande leve-
rantör av drifttjänster och PA-system. Systeams
tillväxtstrategi kommer att vara fortsatt offensiv
samtidigt som högsta prioritet är att snabbt återgå
till de höga resultatnivåer som historiskt varit
Systeams kännemärke.

Systeam stödjer sina kunders affärsutveckling med effektiva

informationssystem. Företaget arbetar dels som bred 

IT-partner till medelstora företag och dels som specialist

inom ERP (Enterprise Resource Planning), systemutveckling

och managementtjänster till större företag. Systeam är spe-

cialiserade på standardiserade affärssystem och är ledande

i Sverige på affärssystemen JD Edwards och Jeeves.

Koncernen har idag drygt 800 medarbetare och är etablerad

på cirka 30 orter i Sverige, Norge och Danmark. 

VD: Stig-Olof Simonsson  Styrelseordförande: Björn Boldt-Christmas
Största ägare: Bure Equity 30 procent

Året i korthet:

• Verksamheten har under året påverkats negativt av den svaga 
IT-konsultmarknaden.

• Systeam har under året förvärvat totalt 14 bolag med 235 anställda.
Stark expansion i de nordiska länderna.

• I juli förvärvade Systeam IT-konsultföretaget Udac AB från Bure
och startade en målinriktad satsning på hälso- och sjukvård.

• Microsoft utsåg Systeam till vinnare av tävlingen MCSP Challenge
i kategorin Nordens Bästa Näthandelslösning. Det vinnande 
bidraget var en e-handelslösning med leverantörskoppling och
bidrog till att Systeam uppnådde en ställning som ledande IT-
företag i Sverige. 

(MSEK) 2000 1999 1998

Nettoomsättning 747 624 464

Rörelseresultat* 4 82 51

Rörelsemarginal* (%) 0,5 13,1 11,1

Tillväxt (%) 20 34 –

* före goodwillavskrivningar
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För vidare information www.systeam.se

Bures engagemang

Systeam stödjer sina kunders affärsutveckling med
effektiva informationssystem. Systeam är t ex en
av landets ledande aktörer inom IT för hälso- och
sjukvård.



OBSERVER

Bure förvärvade ett majoritetsägande i Scribona
1995. Scribona utvecklade sitt affärsområde
informationstjänster, genom förvärv av bl a Sifo och
IMU-Testologen, till Sveriges ledande företag inom
omvärldsbevakning. Affärsområdet knoppades
sedan av från Scribona, bildade Sifo Group och note-
rades på OM Stockholmsbörsen 1998. Efter avyttring
av Sifo Research Consulting och Sifo Interactive Media
under 2000 ändrade bolaget namn till Observer. 

Under 1999 genomförde Observer ett antal inter-

nationella förvärv, varav Romeike Group,
Storbritanniens ledande aktör inom medie- och
omvärldsbevakning, var det största. Förvärven var i
linje med Observers strategi för internationalisering
och tillväxt. Observer är nu världsledande inom
medie- och omvärldsbevakning och är flera gånger
större än närmaste europeiska konkurrent. Bures
styrelse föreslår att bolagsstämman 2001 fattar
beslut om utdelning av innehavet i Observer till
Bures aktieägare.

Observer utför tjänster inom medie- och omvärldsbevakning,

analys och utvärdering, målgruppsidentifiering och förmed-

ling av information för PR- och IR-ändamål. Verksamheten

är organiserad i affärsområdena Media Intelligence och

Communications. Genom det hälftenägda företaget SMG

Consulting bedriver Observer även verksamhet inom mana-

gement- och strategikonsultation. Observer sysselsätter 

omkring 1 675 personer i Storbritannien, Sverige, Tyskland,

Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

Sedan 1998 är Observer noterat på OM Stockholmsbörsens

O-lista. 

VD: Robert Lundberg  Styrelseordförande: Örjan Håkanson
Största ägare: Bure Equity 62 procent av röstetal och 38 procent 
av kapital

Året i korthet:

• Divisionen Sifo Research & Consulting avyttrades och som en
följd därav ändrades moderbolagets namn från Sifo Group till
Observer i juni 2000.

• Imedia Norge förvärvades i juni och fusionerades med Observer
Norge.

• I september avyttrades det brittiska katalog- och handboksföre-
taget Hollis Directories och därmed koncentrerades även verksam-
heten i Storbritannien till Media Intelligence och Communications.

• I november tecknades samarbetsavtal med partners i USA och
Australien. Avtalen innebär att Observers division Communications
kan erbjuda utökade databastjänster med medieinformation från
USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

(MSEK) 2000 1999 1998

Nettoomsättning 1 135 1 102 882

Rörelseresultat*1 271 135 102

Rörelsemarginal* (%) 23,8 12,2 11,6

Tillväxt (%) 3 25 –

* före goodwillavskrivningar
1 jämförelsestörande poster har exkluderats
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För vidare information www.observer.se

Bures engagemang

Mediebevakning

Pressbevakning
Annonsbevakning
Radio/TV-bearbetning
Nyhetslarm
Internationell bevakning
Rapporter
Elektroniska medier
Politisk bevakning

Nyhetsservice

Resuméer
Media access
Omvärldsbevakning
för intranät

Medieanalys

Omvärldsbevakning



CITAT

När Bure förvärvade Citat 1996 omsatte verksam-
heten 55 MSEK. Sedan dess har Citat expanderat
såväl organiskt som via förvärv och omsätter år
2000 303 MSEK med kontor i Stockholm, Göteborg,
Västerås och London. Med utgångspunkt från Citats
ursprungliga verksamhet, mediaproduktion, har
företaget utvecklats till att idag vara ett av Sveriges
ledande kommunikationsföretag.

Citat är ett av Sveriges ledande kommunikationsföretag

som fokuserar på att effektivisera processen för marknads-

kommunikation. Citat erbjuder tjänster och system-

lösningar som skapar struktur och flexibilitet, vilket leder

till att företag snabbare och effektivare når marknaden

med sin kommunikation. Verksamheten omfattar analys

och utveckling av processer och IT-lösningar för kommuni-

kation samt samordning och mediaproduktion inom alla

tongivande media.

VD: Örjan Serner  Styrelseordförande: Ulf Ivarsson
Största ägare: Bure Equity 74 procent

Året i korthet:

• Den internetbaserade systemlösningen och tjänsten för framställ-
ning av kommunikationsmaterial, NetStudio, lanserades.

• IT-konsultföretaget Data Unit förvärvades i september, vilket har
stärkt Citat inom systemutveckling, databashantering, webb- och 
e-lösningar. 

• Start av strategibolaget Communication Management med 
kontor i Stockholm, Göteborg och London.

(MSEK) 2000 1999 1998

Nettoomsättning 303 206 170

Rörelseresultat* -12 7 13

Rörelsemarginal* (%) neg 3,2 7,6

Tillväxt (%) 47 21 106

* före goodwillavskrivningar
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För vidare information www.citat.se

Bures engagemang

”Vi sätter marknadskommunikation i system”.
Citat är ett av Sveriges ledande
kommunikationsföretag och hjälper företag
att snabbt och effektivt nå marknaden med
sin kommunikation. 



SCRIBONA

Bure gick in som huvudägare i det börsnoterade
Scribona 1995 och företaget kom att utgöra platt-
form för utvecklingen av affärsområdet InfoMedia.
Efter förvärv av Sifo, Observer, Imedia och IMU
Testologen utvecklades Scribonas affärsområde
Informationstjänster till Sveriges ledande företag

inom omvärldsbevakning. I september 1998 delades
SifoGroup ut till Scribonas aktieägare och noterades
på OM Stockholmsbörsen. Efter renodlingen foku-
seras Scribonas verksamhet mot handel med IT-
produkter, bl a genom e-handel. 

Scribona är Nordens ledande företag inom handel med 

IT-produkter. Verksamheten är organiserad i tre affärs-

områden: Scribona Solution arbetar med värdeadderande

distribution av produkter och tjänster inom IT-infrastruktur.

Scribona Distribution erbjuder volymdistribution av 

IT-produkter, bl a genom e-handel. Scribona Brand Alliance

är exklusiv agent för ett antal ledande varumärken på den

nordiska marknaden. 

VD: Lennart Svantesson  Styrelseordförande: MatsOla Palm
Största ägare: Bure Equity 51 procent av kapital och 37 procent 
av röstetal

Året i korthet: 

• Försäljningen ökade med 15 procent till 9 479 MSEK.

• Marknadsandelarna ökade för affärsområdena Distribution och
Solutions.

• Rörelseresultatet förbättrades efter en svag inledning av året.

• Resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande
poster ökade med 22 procent till 144 MSEK.

• Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 
105 MSEK.

• Efter årets utgång informerade Scribona om avsikten att gå 
samman med PC Lan ASA. Samgåendet skapar Nordens största
leverantör av IT-produkter och IT-lösningar. 

(MSEK) 2000 1999 1998

Nettoomsättning 9 479 8 210 8 847

Rörelseresultat*1 144 118 161

Rörelsemarginal* (%) 1,5 1,4 1,8

Tillväxt (%) 15 -7 5

* före goodwillavskrivningar
1 jämförelsestörande poster har exkluderats
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För vidare information www.scribona.se

Bures engagemang

Scribona 

Solutions

Scribona 

Brand Alliance

Scribona 

Distribution

Scribonas verksamhet är fokuserad på handel
med IT-produkter. Verksamheten är organiserad 
i tre affärsområden.



MERCURI INTERNATIONAL

Bures byggande av den internationella utbildnings-
koncernen Mercuri inleddes 1998 med förvärv av
holdingbolaget Mercuri International Group och
Mercuri International Scan Asia, med verksamhet 
i Skandinavien och Asien.

1999 övertogs och integrerades enheterna
Mercuri International Western Europe, Mercuri
International Australia och Mercuri International 
Fin East, det sistnämnda med verksamhet i Finland,
Baltikum och Ryssland. 1999 förvärvades också
Scandinavian Retail Center, ett konsult- och utbild-

ningsföretag som specialiserat sig på kunder inom
snabbrörliga konsumentvaror. 

Efter expansionen under år 2000 i Ungern, Polen,
Tjeckien, Kroatien, Slovenien, Slovakien och
Rumänien har Mercuri International nu enheter i
mer än 35 länder. Efter dessa förvärv återstår enbart
ett fåtal mindre Mercuri International-verksamheter
med lokalt ägande. 

Målsättningen är att utifrån en position med
stark global närvaro, etablera Mercuri International
som det internationellt ledande företaget inom Sales
Process Management.

Mercuri International är marknadsledande i Europa inom

Sales Process Management och arbetar med utbildning och

konsultation inom försäljning och ledarutveckling. Mercuri

har genom internationell expansion utvecklats till en partner

som kan möta globalt verksamma företags hela behov av

kompetensutveckling inom sälj-, chefs-, marknads-, och

servicefunktioner. Mercuri är verksamt i cirka 35 länder.

VD: Wolfgang F Bussman  Styrelseordförande: Sven-Åke Lewin
Ägare: Bure Equity 100 procent

Året i korthet: 

• Betydande insatser har gjorts i arbetet med att utveckla och
implementera koncerngemensamma produkter och koncept, med
syfte att öka tydligheten mot kunderna och samtidigt uppnå skal-
och tidsfördelar i det fortsatta produktutvecklingsarbetet. 

• Mercuris ledningsorganisation och styrsystem har under året
utvecklats för att stärka den internationella konkurrenskraften. 

• Mercuri Internationals marknadsprofil har förnyats och intern och
extern kommunikation har accentuerats. 

• I slutet av år 2000 slöts avtal om förvärv av Mercuriverksam-
heterna i Ungern, Polen, Tjeckien, Kroatien, Slovenien, Slovakien
och Rumänien. 

(MSEK) 2000 1999 1998

Nettoomsättning 668 406 –

Rörelseresultat* 2 38 –

Rörelsemarginal* (%) 0 9 –

Tillväxt (%) 64 – –

* före goodwillavskrivningar
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Mercuri är en internationell 
utbildningskoncern med verksamhet
i cirka 35 länder.



INFORMATOR TRAINING GROUP

Informator Training Group – idag marknadsledande
på IT-utbildning i Sverige och i begrepp att expandera
internationellt – har byggts upp sedan Bure gick in
som ägare i Informator Svenska Utbildnings AB
under hösten 1998. Fama Datautbildning, Nordisk
Datautbildning och Informator Svenska Utbildnings
AB förvärvades 1998. 1999 förvärvades Network
Management, Net Center Svenska och Scribona
Education Center. 

Som aktiv ägare har Bure medverkat till att
sammanföra företagen till en koncern samtidigt som
investeringar initierats för att stärka företagets bered-
skap inför en kommande internationell expansion.
Förberedelser pågår för att under 2001 kunna
genomföra förvärv utanför Sverige, med sikte på 
att skapa en europeiskt stark position inom 
IT-utbildningsområdet. 

Informator Training Group (ITG) är Sveriges ledande 

kompletta utbildningshus inom IT och projektledning och

utbildar årligen omkring 60 000 personer. Inom Informator

Professional genomförs avancerad kompetensutveckling

inom IT och projektledning. Informator Enduser 

(f d Nordisk Datautbildning) arbetar med användarutbildning

inom IT. Informator Interactive tillhandahåller lärarstödd 

e-learning för både slutanvändare och professionella

användare; integrerat lärande. Informator Competence

Management är specialiserat på tjänster och produkter för

strategisk kompetensutveckling inom IT-området. 

VD: Mats Gröndahl  Styrelseordförande: Lars Ahlvarsson
Ägare: Bure Equity 100 procent 

Året i korthet: 

• Verksamheterna Informator Utbildning och Scribona Education/
NetCenter har under år 2000 integrerats i affärsområdet
Informator Professional. 

• Genom vårens avtal med amerikanska DigitalThink Inc och 
sommarens investering i norska Boxer Technologies har ITG 
stärkt sin position som en komplett leverantör av webb-baserad 
interaktiv IT-utbildning i Norden. 

• Som ett led i ITGs renodling har dotterbolaget Network
Management, med inriktning på konsultverksamhet inom
IT-säkerhet, avyttrats.

(MSEK) 2000 1999 1998

Nettoomsättning 212 188 – 

Rörelseresultat* 22 11 – 

Rörelsemarginal* (%) 10 6 – 

Tillväxt (%) 13 – – 

* före goodwillavskrivningar
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ITG utbildar årligen
omkring 60 000 personer.



VITTRA

Bure förvärvade 70 procent av Vittra Förskolor och
Skolor AB under 1998. Under 1999 etablerades Vittra
Kompetens, vars syfte är att utbilda pedagoger som
finns inom Vittra. Genom denna utbildning säkerställs
den kvalitativa nivån i Vittras expansion. 

Under år 2000 har expansionen tilltagit, mycket
beroende på den betydande efterfrågan på alternativa
skolformer som finns från ett flertal kommuner. Ett

utvecklingsprojekt har inletts där Vittra ska bygga
framtidens skola – en skola där Vittras pedagogiska
modell utvecklas vidare med hjälp av bl a interaktiva
läromedel och modern IT-teknik.

Förutom en fortsatt stark expansion inom befintlig
verksamhet avser Vittra även att utöka med verksam-
het inriktad mot komvux och som leverantör av nyut-
vecklade skolkoncept till den kommunala skolsektorn.

Vittra är med sammanlagt 2 400 elever vid tio skolor

Sveriges största friskoleföretag. Vittra har för närvarande

skolor i Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna och Stockholm

inom såväl förskola, grundskola som gymnasium. Vittras

friskolor startade 1993 och arbetar efter en pedagogisk

modell som bland annat bygger på en individuell utveck-

lingsplan för varje elev. 

VD: Stig Johansson  Styrelseordförande: Lars Ahlvarsson
Största ägare: Bure Equity 70 procent och Stig Johansson 30 procent

Året i korthet: 

• Höstterminen år 2000 startade Vittra fyra nya skolor. 

• Under året har Vittra utvecklat en webb-baserad plattform 
som bygger på Vittras pedagogiska modell.  

• Planering pågår för start av fem nya skolor till hösten 2001: 
en gymnasieskola i Göteborg samt grundskolor i Helsingborg,
Kungsbacka, Solna och Stockholm. Elevantalet ökar därmed 
till cirka 3 500. 

• Hösten 2002 planeras start av ytterligare fem skolor samt den
första internationella etableringen.

(MSEK) 2000 1999 1998

Nettoomsättning 133 85 63

Rörelseresultat* 3 4 3

Rörelsemarginal* (%) 2 5 5

Tillväxt 57 35 –

* före goodwillavskrivningar
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Bures engagemang

Vittra arbetar efter en pedagogisk modell som bygger
på en individuell utvecklingsplan för varje elev.



CR&T

CR&T inledde sin verksamhet 1994.
Bure förvärvade 45 procent av CR&T
1997 och företaget har sedan dess
utgjort en viktig del av Bures nätverk
inom den tekniskt mest avancerade
delen av IT-sektorn. Under år 2000
ökade Bures ägarandel till 65 procent
av kapitalet och 49 procent av rösterna.

CR&T (Carlstedt Research & Technology AB) är ett forsknings-

inriktat konsultföretag med en omfattande inkubator-

verksamhet, som i samarbete med högskolor och industri-

företag utvecklar högteknologiska lösningar och produkter.

Huvuddelen av medarbetarna har forskarutbildning på 

doktorandnivå inom datavetenskap och datorteknik. CR&T

identifierar affärsidéer och utvecklar dem genom att tillföra

externt riskkapital samt teknisk och affärsmässig kompe-

tens. CR&T går samtidigt in som delägare i de nystartade

företagen. 

VD: Jesper Vasell  Styrelseordförande: Björn Boldt-Christmas
Största ägare: Bure Equity 65 procent av kapital och 49 procent av
rösterna. Resterande del ägs av grundare och medarbetare. 

Året i korthet: 

• Konsultverksamheten har utvecklats väl, med en omsättning på
39 MSEK och en rörelsemarginal på 16 procent.

• Knoppverksamheten har nu sex bolag som alla utvecklats väl.

• SmartEye blev det femte bolaget som avknoppats från CR&T.
SmartEye har utvecklat en teknik som möjliggör styrning av 
datorer med ögonrörelser. Spotfire, Appgate, Pilotfish, Gatespace
och IntegriTech är bolag som tidigare avknoppats. 

• Alla avknoppade bolag har under året fått extern finansiering.

• Enligt externa värderingar hade CR&Ts inkubatorportfölj ett värde
om 2 665 MSEK vid utgången av år 2000, varav CR&Ts andel upp-
går till 346 MSEK.

• Spotfire förbereder notering på Nasdaq-börsen under 2001.

• Appgate tilldelades utmärkelsen Guldmusen år 2000 för bästa
svenska programvaruprodukt. 

• Bure har under 2000 ökat sin ägarandel av kapitalet i CR&T från
49 till 65 procent.

• Bure och CR&T har tillsammans startat CR&T Ventures, en fond
för starts-ups och utveckling av högteknologiska företagsidéer.
Bures åtagande i fonden uppgår till 100 MSEK. 

• Bure har parallellt med sitt ägande i CR&T investerat direkt i
Appgate och Gatespace med 3,5 MSEK respektive 23,4 MSEK.

(MSEK) 2000 1999 1998

Nettoomsättning 39 30 28

Resultatandelar -33 -16 -4

Exitresultat 54 29 6

Rörelseresultat* 27 6 8

Rörelsemarginal* (%) 69 19,6 28,2

Tillväxt (%) 29 8 83

* före goodwillavskrivningar inklusive resultatandelar och exitresultat
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Specifikation och verifiering

Nätverk och säkerhet

Språk och kompilatorteknik

Distribuerade och parallella system

Pålitliga och feltoleranta system

Människa – dator interaktion



Bures indirekta investeringar sker genom fonderna

Innovationskapital, Nordic Capital, CR&T Ventures

och de amerikanska fonderna Cross Atlantic Partners

och Abbingdon Ventures. 

Innovationskapital

Innovationskapital består av de två riskkapitalfonderna

InnKap 1 och InnKap 2, i vilka Bure Equity har ett 23-procen-

tigt investeringsåtagande, 125 MSEK av totalt 550 MSEK. 

Innovationskapital investerar i nystartade företag inom

IT och medicinsk teknik i Norden. Portföljen bestod vid

utgången av år 2000 av investeringar i bolagen: AppGate,

Arexis, BioInvent, Carmen Systems, Heptagon, Kreatel,

Incirco, Intermezzon, MathCore, Medeikonos, Mgage

Systems, Mitra, Proximion, Printeurope, Radians Innova,

Red Message, Resistentia, Samba Sensors, Simtra

AeroTech och Spotfire.

Bures investeringar inom Innovationskapital uppgick

per den 31 december till 63 MSEK. Marknadsvärdet på

dessa investeringar, beräknat enligt den i branschen

vedertagna EVCA-modellen, uppgick till 189 MSEK. 

Året i korthet: 

• Innovationskapital avyttrade i maj Altitun genom försälj-

ning till amerikanska ADC Telecommunications. Likvid

erhölls i form av aktier i ADC. Efter försäljning av dessa

aktier har Bures innehav i Altitun resulterat i en exitvinst

om 222 MSEK. Den ursprungliga investeringen uppgick 

till 3 MSEK.

• Innovationskapital har avyttrat Formex vilket för Bure

medför en exitvinst på 5 MSEK. Den årliga avkastningen

på investeringen uppgick till 76 procent.

• En ny fond, InnKap 3 om 120 MEuro, kommer att startas

under 2001. Bure deltar med samma andel som i de tidi-

gare fonderna.

Bures engagemang

Innovationskapital startade 1994 på gemensamt initiativ

av Bure och Chalmers Tekniska Högskola. Bures

ursprungliga investering uppgick till 31 MSEK.

1997 breddades kretsen av investerare och fonden

InnKap 1 inrättades med ett totalt investeringsåtagande

om 200 MSEK. 1999 startade InnKap 2 med 350 MSEK.

I denna fond deltar även internationella investerare.

Bure är största investor i fonderna och har aktivt bidragit

till uppbyggnad av strukturkapital och andra resurser.

Nordic Capital 

Riskkapitalfonden Nordic Capital investerar i mogna före-

tag och har en diversifierad fondportfölj med innehav i 

följande bolag: Elmo-Calf, Gislaved Folie, Hilding Anders,

Mölnlycke Health Care, Kirk Acoustics, Mictronic, Nopco

Paper, Nybron Flooring, Nycomed Pharma, Reynolds,

Trenor samt Wilson Logistics.

• Nordic Capital avyttrade under året innehavet i Essex, 

vilket för Bure medförde en exitvinst om 31 MSEK på en

ursprunglig investering om 16 MSEK, motsvarande en

årlig avkastning på 56 procent. 

Bures engagemang

Bures investeringar via Nordic Capital uppgick vid års-

skiftet till 394 MSEK. Totalt uppgår exitvinsterna för

Bure till 558 MSEK på investeringar som genom åren

avyttrats inom Nordic Capital.

CR&T Ventures

CR&T Ventures är en fond som investerar i högteknologiska

företag i tidiga skeden, s k seed och early stage. Fonden

bildades i slutet av år 2000 av Bure och CR&T. Bures inve-

steringsåtagande uppgår till 100 MSEK. Genom CR&T:s

engagemang får fonden tillgång till mycket högteknologiskt

kunnande för utvärdering av olika investeringsprojekt.

Under februari 2001 genomförde CR&T Ventures sin

första investering i företaget Cobolt AB.

Bures engagemang

Bures målsättning är att CR&T Ventures ska utvecklas

till en internationellt attraktiv fond inom sitt område.

Kapitalbasen ska därefter breddas och utökas med

internationellt kapital.

Cross Atlantic Partners och Abbingdon Venture

Fonderna investerar i medicintekniska företag i tidiga 

skeden. Bures investeringsåtagande i fonderna uppgår till

totalt 6,0 MUSD. Av detta hade 5,2 MUSD investerats i 

21 bolag per den 31 december 2000.

Bures engagemang

Bure har hittills avyttrat innehav i dessa fonder som

skapat 53 MSEK i exitvinster. 

Indirekta investeringar
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Liksom alla investeringar innebär en investering i

Bure ett visst risktagande. Utgångspunkten för att

analysera risker i ett investmentföretags verksamhet

börjar naturligt i moderbolagets balansräkning. Bures

tillgångar utgörs nästan uteslutande av investeringar

i portföljbolag, alternativt av likvida tillgångar eller

tillgångar som inom kort tid kan omvandlas till likvida

medel. Tillgångarna finansieras till övervägande del

av eget kapital och endast till mindre del av låne-

skulder och räntefria rörelseskulder.

Affärsmässig risk

Bures affärsmässiga risk utgörs av de investeringar

som finns i företagets portfölj. Investmentföretag

som Bure erbjuder sina aktieägare en naturlig risk-

spridning genom att investera i ett flertal bolag med

skiftande affärsverksamheter. 

Bure har valt att koncentrera verksamheten till

onoterade företag inom TIME-sektorn. Utan djupare

analys kan detta vägval verka öka Bures affärsmäs-

siga risk. Bures bedömning är dock att TIME-sektorn

är tillräckligt bred för att erbjuda aktieägarna en till-

räcklig riskspridning. Dessutom finns ytterligare 

faktorer som verkar för att minska rörelserisken: 

• Bure har sedan tidigare stor erfarenhet av TIME-
sektorn, en kompetens som i och med renodlingen
utnyttjas och fördjupas. 

• Bures investeringar i företag i tidiga utvecklings-
skeden görs indirekt genom riskkapitalfonder i
vilka Bure är delägare. Dessa fonder besitter i 
sin tur specialistkompetens för bedömning och
utveckling av dessa slags företag. 

• Bures direkta investeringar görs i företag som
redan har uppnått en viss marknadsstorlek och
lönsamhet. 

• Bure tar som ägare en aktiv roll i företagens
utveckling och har därmed goda möjligheter 
till insyn och att identifiera och avväga risker 
i verksamheten. 

På lång sikt bedöms den viktigaste enskilda faktorn

för Bures affärsmässiga risk vara Bures förmåga att

hitta rätt investeringsobjekt, utveckla och positione-

ra investeringarna industriellt, och skapa möjlig-

heter till exits vid rätt tillfällen. 

Bures affärsmodell för värdeskapande och de doku-

menterade processer som finns till denna utgör till-

sammans med Bures medarbetare företagets struk-

turkapital. Om Bures förmåga att upprätthålla detta

strukturkapital skulle minska, så skulle Bures affärs-

mässiga risk öka.

För att bedöma den affärsmässiga risken i varje

enskild investering, måste en riskanalys göras för

varje enskilt portföljbolag. Bure har som princip att

inom ramen för styrelsearbetet i varje bolag löpande

uppdatera strategiska planer innehållande bland

annat analyser av affärsrisker.

Finansiell risk

Bures finansiella risk bedöms som låg. Bure har 

en soliditet på 92 procent och en positiv nettoskuld-

sättning. Bures nettolånefordran uppgick till 

1 149 MSEK per den 31 december 2000. Skulle i ett

ytterlighetsscenario Bures största enskilda invester-

ing förlora hela sitt värde, minskar soliditeten till 

91 procent, vilket fortfarande är en mycket stark

finansiell ställning. 

Förändringar i ränteläge eller i valutakursföränd-

ringar, påverkar inte Bures finansieringskostnader

märkbart. Ränte- och valutarisken bedöms därför

vara låg. De enskilda portföljbolagen kan däremot

ha större riskexponering i detta avseende.

Skattemyndigheten har för räkenskapsåret 1998

ifrågasatt Bures status som investmentföretag.

Detta kan sägas utgöra en finansiell risk, vilken

kommenteras vidare i förvaltningsberättelsen.

Risker i Bures verksamhet
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Stark balansräkning

Bure har en mycket stark balansräkning med en soliditet
på 92 procent.
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Verksamhet och strategisk inriktning

Bure Equity AB är ett investmentföretag. Bure har som

inriktning att investera i kunskapsintensiva företag med

hög tillväxtpotential. Målet med investeringarna är att till-

sammans med de förvärvade företagen utveckla dem med

sikte på att skapa ökat värde för företaget och därmed

också för Bure och Bures aktieägare. Bure verkar som

aktiv ägare och har en dokumenterad erfarenhet av att

bygga industriella strukturer.

Hösten 1999 aviserade Bure en förändrad strategisk

inriktning, som innebar fokusering på investeringar inom

TIME-sektorn. Investeringar ska främst ske i onoterade

företag, för vilka det kan identifieras möjligheter till hög

tillväxt och god lönsamhetspotential. Tillväxt ska kunna

ske både organiskt och genom förvärv. Under 2000 har

Bure genomfört den handlingsplan som uppsattes 1999

för att genomföra den nya strategin.

Som ett led i den förändrade strategiska inriktningen

har Bure under år 2000 avyttrat innehaven i de börs-

noterade företagen Gunnebo och Nobel Biocare. Båda

innehaven är bra exempel på Bures förmåga att medverka

till att bygga industriella strukturer. Avyttringarna har

medfört betydande exitresultat för Bure. Ytterligare ett

steg i Bures renodling av den strategiska inriktningen är

att Bure nu föreslår den ordinarie bolagsstämman om

utdelning av Bures innehav i börsnoterade Observer.

Koncernen

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till

2 550 MSEK (447). I resultatet ingår exitresultat med 

3 055 MSEK (495) och intäkter avseende medel från Alecta

(f d SPP) med 204 MSEK. Capio ingår i resultet med 197

MSEK för årets sex första månader, och betraktades där-

efter som utdelat.

Moderbolagets resultat och ställning

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till

1 767 MSEK (512), vilket är Bures högsta resultat någon-

sin. Orsaken till det goda resultatet beror i första hand på

de omfattande exitvinsterna som gjorts under året. Ned-

skrivningar och kostnadsförda aktieägartillskott belastar

resultatet med 718 MSEK.

Moderbolagets resultaträkning belastas inte med någon

inkomstskatt. Investmentföretag behöver inte betala någon

skatt på realisationsresultat. Se vidare avsnitt om skatte-

frågor nedan.

Moderbolaget hade vid årsskiftet en nettolånefordran

på 1 149 MSEK (-452) och en soliditet på 92 procent (69).

Förvärv

Bure har under år 2000 genomfört investeringar och

tilläggsinvesteringar i 25 portföljbolag för sammanlagt 

893 MSEK (1 136). Förvärvstakten har varit något lägre än

genomsnittet för de senaste åren. Den lägre aktiviteten

förklaras av att Bure medvetet dragit ner på investerings-

takten i samband med att konkurrensen om investe-

ringsobjekt varit hög samtidigt som värderingsnivåerna i

flera fall bedömts vara för höga eller svårbedömda i en

osäker marknad. Antalet aktörer som investerar i onotera-

de bolag på den svenska marknaden har ökat markant.

Efter den omvärdering som skett under senare delen av år

2000 av högteknologiska bolag, bedöms mer attraktiva

köplägen kunna öppna sig. Bure har ett stort inflöde av

intressanta investeringspropåer.

Den väsentligaste investeringen under år 2000 är del-

tagande i Observers nyemission som en del av Observers

förvärv av Romeike Group. Bure deltog med sammanlagt

415 MSEK. 

Exits

I Bures investeringsverksamhet har under år 2000 avytt-

ringar gjorts till ett sammanlagt värde om 3 850 MSEK.

Avyttringarna har medfört exitresultat om 2 677 MSEK

(360). I början av året såldes Bures innehav i IT-konsultföre-

taget Guide till Framfab. Som vederlag erhöll Bure aktier i

Framfab, vilka i huvudsak avyttrades under våren 2000.

Totalt har försäljningen av Guide/Framfab-innehavet med-

fört exitvinster på 1 110 MSEK.

Försäljningen av Bures innehav i Gunnebo medförde

exitresultat på 455 MSEK och försäljningen av Nobel

Biocare i september gav 373 MSEK i exitresultat. Andra

väsentliga exitresultat under året har uppstått i samband

med minskning av innehavet i Observer, 459 MSEK, samt

vid utförsäljningen av Altitun/ADC, 223 MSEK, vilken sked-

de inom ramen för engagemanget i Innovationskapital.

Personal och löner

Uppgifter om medelantal anställda, löner och ledande

befattningshavares förmåner framgår av not 29 –31.

Leo-lagsärenden

Vid Bures ordinarie bolagsstämma i april 2000 godkändes

emission av skuldebrev med avskiljbara teckningsoptioner

riktade till personalen i dotterbolagen Dimension (maximal

utspädning 2,2 procent), Cygate (2,5 procent), Citat (4,9 pro-

cent) och Informator Training Group (3,85 procent). Vidare

godkändes att verkställande direktören i Mercuri Interna-

tional Group kan förvärva motsvarande 1,8 procent av

Förvaltningsberättelse 2000
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aktierna i bolaget samt att två ledande befattningshavare i

Informator Training Group kan förvärva 9,9 procent av

aktierna för 25 MSEK. Villkoren har varit marknadsmässi-

ga baserade på externa värderingsutlåtanden.

Styrelsen och dess arbetsordning

Bures styrelse består av sex ordinarie ledamöter. Verk-

ställande direktören är ledamot av styrelsen. Styrelsens

arbetsordning, som fastställs för ett år i sänder, innehåller

bland annat uppgifter om ansvarsfördelningen mellan 

styrelsen, ordföranden, verkställande direktören och styrel-

sens kompensationskommitté. 

Enligt arbetsordningen ska styrelsen ta beslut i frågor

som ej ingår i den löpande förvaltningen eller är av stor

betydelse såsom t ex finansiella åtaganden överstigande

25 MSEK, väsentliga avtal samt betydande förändringar 

av organisationen. Bolagets finanspolicy och likviditet-

förvaltningens placeringsinstruktion ska också beslutas av

styrelsen. 

Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan

med en fast dagordning för varje styrelsemöte. Vid styrelse-

mötena deltar tjänstemän i bolaget som föredragande och

sekreterare.

Under året hade styrelsen 17 sammanträden. Vid

mötena har stor insats lagts på genomförandet av den nya 

strategiska inriktningen och moderbolagets organisation.

Bolagets revisorer deltar minst en gång per år i sam-

band med bokslutssammanträdet och vid behov oftare.

Revisorerna rapporterar sina iakttagelser från årets

granskning direkt till styrelsen.

Nominerings- och kompensationskommitté

Styrelsens sammansättning beslutas av bolagsstämman.

En nomineringskommitté är tillsatt för att ta fram ett 

förslag på styrelsens ledamöter åt bolagsstämman. Inför

bolagsstämman år 2001 består nomineringskommittén av

Jan-Erik Erenius, Christer Mattsson och Caroline af Ugglas.

Styrelsens kompensationskommitté ska behandla och

besluta i frågor om löner och anställningsvillkor för VD

och personal som rapporterar direkt till VD.

Skattefrågor

Bure Equity har avseende räkenskapsåret 1993 (taxerings-

året 1994) en skattetvist som rör Bures status som invest-

mentföretag under detta år. Bure har vunnit målet i såväl

länsrätten som i kammarrätten. Riksskatteverket (RSV) har

överklagat kammarrättens dom till Regeringsrätten som

inte meddelat prövningstillstånd ännu. Bure redovisar

tvisten som en ansvarsförbindelse (not 28) till ett upp-

skattat belopp som om målet skulle förloras uppgår till

201 MSEK inklusive ränta. 

Under hösten 2000 har RSV aviserat att de kommer att

granska den kortfristiga handeln med värdepapper i de

svenska investmentbolagen. Skattemyndigheten har

under hösten 2000 genomfört taxeringsrevision hos Bure

avseende räkenskapsåren 1998 och 1999. I december 2000

meddelade skattemyndigheten att man omprövar Bures

taxering för räkenskapsåret 1998 (taxeringen 1999).

Skattemyndigheten ifrågasätter om Bure under 1998 ute-

slutande eller så gott som uteslutande förvaltat värde-

papper, vilket är ett av kriterierna som investmentbolag

ska uppfylla. 

Bure anser att alla kriterier för att betraktas som

investmentföretag är uppfyllda, och får stöd för detta från

ledande skatteexperter. Bure har i princip inga andra till-

gångar än aktier. Bures verksamhet består alltså så gott

som uteslutande av att förvalta dessa aktier, vilket sker i

enlighet med de marknadsförutsättningar och krav som

aktieägarna har rätt att ställa på bolaget. Skulle Skatte-

myndigheten få rätt är Bures skatteskuld till följd av 

beslutet 735 MSEK inklusive ränta. Beloppet redovisas

som en ansvarsförbindelse (not 28). Bure har överklagat

Skattemyndighetens beslut och kommer att begära för-

handsbesked för år 2001.

Efter räkenskapsårets utgång

Nuvarande verkställande direktören, Roger Holtback, 

kommer att lämna sin tjänst vid årets bolagsstämma. 

Till ny verkställande direktör har utetts Peter Sandberg

med tillträde den 26 april 2001.

I januari 2001 sålde Bure sitt innehav i Hagabadet.

Försäljningen gav Bure en bokföringsmässig vinst om 

10 MSEK.

I februari 2001 förvärvade Bure 25 procent av aktierna

i Appelberg Publishing Agency AB. Bolagets verksamhet

är produktion av företagstidningar och investeringen är 

ett första steg i Bures satsning inom detta verksamhets-

område. Bure har vidare option på att utöka sitt ägande 

till mellan 42 och 55 procent fram t o m september 2002.

CR&T Ventures första investering har genomförts i

företaget Cobolt AB, där Bures andel av investeringen

uppgick till 4 MSEK mot en ägarandel om 7,7 procent.

Dimensions styrelse ansökte i januari om en börs-

notering och den 20 februari noterades Dimension på 

O-listan vid Stockholmsbörsen till ett totalt värde om 

1 094 MSEK. Bures exitresultat avseende drygt 40 procent

av Bures innehav i Dimension uppgick till 379 MSEK.
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Fritt eget kapital i koncernen uppgick till 2 075,9 MSEK per balansdagen. 
Inga avsättningar till bundna reserver erfordras.

Till bolagsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning (MSEK):

Balanserade vinstmedel 361,3
Årets resultat 1 766,8

2 128,1

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 3,00 SEK per aktie 327,3

Till aktieägarna utdelas för varje sextal 
aktier i Bure en aktie i Observer, totalt 
motsvarande samtliga aktier som Bure 
kommer att inneha på avstämningsdagen 612,3

I ny räkning föres 1 188,5
2 128,1

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ger styrelsen mandat att intill tiden för nästa ordinarie stämma
återköpa egna aktier om maximalt 10 procent (10 910 000 aktier) av antalet utestående aktier. Priset för de
aktier som återköps får ej avvika från vid var tidpunkt gällande aktiekurs.

Göteborg den 21 februari 2001

Gösta Wiking, ordförande                      Maria Lilja                      Erling Gustafsson

Leif Edvinsson                      Hans Wilandh                      Roger Holtback, VD och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 februari 2001

Bertel Enlund                                         Lars Träff

Auktoriserad revisor                            Auktoriserad revisor 

Förslag till vinstdisposition
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MSEK Not 2000 1999

Investeringsverksamheten

Utdelningar 7 78,2 214,6

Exitresultat 5 2 676,7 319,8

Jämförelsestörande poster 4 -847,8 -114,4

1 907,1 420,0

Kapitalförvaltningen

Utdelningar 7 15,8 16,9

Realisationsvinster 5 66,3 209,5

82,1 226,4

Förvaltningskostnader

Personalkostnader 30, 31, 32 -98,3 -44,1

Övriga externa kostnader -103,4 -58,4

Övriga rörelsekostnader -0,1 1,1

Avskrivningar -1,5 -1,3

-203,3 -102,7

Resultat före finansiella intäkter och kostnader 1 785,9 543,7

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 2 34,6 24,9

Räntekostnader 2 -53,7 -56,8

-19,1 31,9

Resultat före skatt 1 766,8 511,8

Aktuell skatt 8 – –

Årets resultat 1 766,8 511,8

Moderbolagets resultaträkning



Moderbolagets balansräkning

MSEK Not 2000 1999

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 13 3,1 3,6

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16, 17, 18 1 826,3 3 110,0

Andelar i intresseföretag 19, 20 714,2 1 232,0

Andelar och konvertibla skuldebrev 21 680,8 1 656,8

Obligationer och andra värdepapper – 7,4

Övriga långfristiga fordringar 0,9 –

Summa finansiella anläggningstillgångar 3 222,2 6 006,2

Summa anläggningstillgångar 3 225,3 6 009,8

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0,5 0,5

Fordran hos koncernföretag 1 012,6 116,1

Skattefordran 4,5 4,5

Övriga fordringar 395,5 10,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 5,3 17,0

Summa kortfristiga fordringar 1 418,4 148,3

Kassa och bank 46,3 203,3

Summa omsättningstillgångar 1 464,7 351,6

Summa tillgångar 4 690,0 6 361,4
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Moderbolagets balansräkning

MSEK Not 2000 1999

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (109 100 000 aktier à nom 10 SEK) 23 1 091,0 1 091,0

Reservfond 23 1 091,0 1 091,0

Summa bundet eget kapital 2 182,0 2 182,0

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel 361,3 1 710,0

Årets resultat 1 766,8 511,8

Summa fritt eget kapital 23 2 128,1 2 221,8

Summa eget kapital 4 310,1 4 403,8

Avsättningar

Avsättningar för skatter 37,0 37,0

Övriga avsättningar 70,0 –

Summa avsättningar 107,0 37,0

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – 205,3

Skuld avseende syntetiska optioner 20,1 14,3

Summa långfristiga skulder 25 20,1 219,6

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – 1 350,0

Leverantörsskulder 10,3 9,4

Skulder till koncernföretag 165,0 237,0

Övriga skulder 30,1 76,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 47,4 28,4

Summa kortfristiga skulder 252,8 1 701,0

Summa skulder 272,9 1 920,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 690,0 6 361,4

Ställda säkerheter 27 24,9 55,8

Ansvarsförbindelser 28 936,0 187,0
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Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK 2000 1999

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 766,8 511,8

Avskrivningar och nedskrivningar 628,0 67,3

Realisationsresultat, investeringsverksamheten -1 902,2 -289,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 492,6 289,9

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -1 270,1 135,5

Förändring av aktie-och obligationsportfölj 982,5 -214,2

Förändring av avsättningar 70,0 –

Förändring av kortfristiga skulder -92,4 207,3

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -310,0 128,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 182,6 418,5

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterbolag -688,8 -883,5

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,0 -1,5

Förvärv av intressebolag -136,1 -251,1

Försäljning av dotterbolag 704,5 343,5

Försäljning av intressebolag 1 736,7 169,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 615,3 -623,0

Finansieringsverksamheten

Förändring, upptagna lån -1 555,3 690,9

Utdelningar -399,6 -313,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 954,9 377,2

Årets kassaflöde -157,0 172,7

Likvida medel vid årets början 203,3 30,6

Likvida medel vid årets slut 46,3 203,3
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Koncernens resultaträkning

MSEK Not 2000 1999

Rörelsens intäkter

Fakturerad försäljning 7 478,0 15 387,5

Övriga intäkter 75,4 56,6

Summa nettoomsättning 1 7 553,4 15 444,1

Exitresultat 5 2 947,9 275,7

Övriga rörelseintäkter 21,5 142,3

Resultatandelar i intresseföretag 3 99,1 76,9

Summa rörelsens intäkter 10 621,9 15 939,0

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -399,0 -849,5

Handelsvaror -2 022,8 -8 245,2

Övriga externa kostnader -1 883,2 -2 427,4

Personalkostnader 30, 31, 32 -3 033,3 -3 586,2

Avskrivningar och nedskrivningar -577,4 -522,5

Jämförelsestörande poster 4 -181,5 –

Övriga rörelsekostnader -11,8 -8,3

Summa rörelsens kostnader -8 109,0 -15 639,1

Rörelseresultat 2 512,9 299,9

Finansiella intäkter

Utdelningar  28,0 33,1

Realisationsresultat, kapitalförvaltningen  5 107,3 209,5

Ränteintäkter 76,2 59,4

Övriga finansiella intäkter 1,0 23,9

Summa finansiella intäkter 212,5 325,9

Finansiella kostnader

Räntekostnader -174,5 -161,9

Övriga finansiella kostnader -1,0 -16,5

Summa finansiella kostnader -175,5 -178,4

Resultat efter finansiella poster 1, 8 2 549,9 447,4

Minoritetsintresse 8 -328,9 -64,3

Skatter 8 -220,7 -159,1

Årets resultat 2 000,3 224,0
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Koncernens balansräkning

MSEK Not 2000 1999

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent, licenser mm 9 74,9 93,3

Goodwill 10 2 937,2 4 192,8

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 012,1 4 286,1

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar 11 180,9 559,3

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 9,0 160,7

Inventarier, verktyg och installationer 13 259,0 425,4

Pågående nyanläggningar 14 – 2,1

Summa materiella anläggningstillgångar 448,9 1 147,5

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i bostadsrättsföreningar – 15,6

Kapitalandelar i intresseföretag 19 740,9 1 271,6

Andelar och konvertibla skuldebrev 21 1 516,3 1 645,6

Andra långfristiga värdepappersinnehav 29,4 35,2

Andra långfristiga fordringar 53,4 46,1

Uppskjuten skatt 42,5 –

Summa finansiella tillgångar 2 382,5 3 014,1

Summa anläggningstillgångar 5 843,5 8 447,7

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Råvaror och förnödenheter 3,3 15,3

Färdiga varor och handelsvaror 519,5 287,8

Pågående arbete 14,4 20,6

Förskott till leverantörer 0,1 0,1

Summa varulager mm 537,3 323,8

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 081,2 1 284,7

Övriga kortfristiga fordringar 230,7 210,1

Skattefordran 30,9 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 172,7 319,6

Summa kortfristiga fordringar 1 515,5 1 814,4

Kortfristiga placeringar 325,4 19,2

Kassa och bank 842,5 756,2

Summa omsättningstillgångar 3 220,7 2 913,6

Summa tillgångar 9 064,2 11 361,3
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MSEK Not 2000 1999

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (109 100 000 aktier à nom 10 kr) 23 1 091,0 1 091,0

Bundna reserver 23 1 190,4 1 031,9

Summa bundet eget kapital 2 281,4 2 122,9

Fritt eget kapital

Fria reserver 75,6 1 707,0

Årets resultat 2 000,3 224,0

Summa fritt eget kapital 23 2 075,9 1 931,0

Summa eget kapital 4 357,3 4 053,9

Minoritetsintressen 1 100,4 264,6

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 29,1 31,9

Avsättningar för latenta skatter 125,6 130,3

Avsättningar för omstruktureringsreserver 24 120,3 155,3

Övriga avsättningar 103,0 13,7

Summa avsättningar 378,0 331,2

Skulder

Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 404,0 1 748,0

Övriga långfristiga skulder 869,6 422,9

Summa långfristiga skulder 25 1 273,6 2 170,9

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 129,7 2 358,7

Förskott från kunder 76,4 212,2

Leverantörsskulder 871,6 691,6

Skatteskulder 120,2 31,6

Övriga kortfristiga skulder 291,6 516,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 465,4 730,6

Summa kortfristiga skulder 1 954,9 4 540,7

Summa skulder 3 228,5 6 711,6

Summa eget kapital och skulder 9 064,2 11 361,3

Ställda säkerheter 2 056,8 2 356,5

Ansvarsförbindelser 1 105,4 343,2
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MSEK 2000 1999

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 550,0 447,4

Avskrivningar och nedskrivningar 833,7 522,6

Resultatandelar i intressebolag -130,8 -76,9

Erhållna utdelningar från intressebolag 46,3 21,0

Realisationsresultat, investeringsverksamheten -2 180,7 -188,2

Betald skatt -219,7 -120,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 898,8 605,9

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av varulager -235,3 276,7

Förändring av kortfristiga fordringar -480,4 -127,9

Förändring av aktier och obligationsportfölj 124,3 -192,0

Förändring av avsättningar -42,0 -58,5

Förändring av kortfristiga skulder 684,3 -118,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 949,7 385,7

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -162,1 -2 575,5

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -186,3 -327,3

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -51,8 -74,4

Förvärv av intressebolag -136,1 -268,1

Försäljning av dotterföretag 1 171,7 164,4

Försäljning av intresseföretag 1 741,6 170,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 377,0 -2 910,8

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån / amortering av skulder -2 883,1 3 179,4

Lämnade lån / amortering av fordringar -117,7 0,5

Kontantutdelning samt kostnad för utdelning -400,5 -313,7

Utbetalning till minoritet 467,1 -137,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 934,2 2 728,9

Årets kassaflöde 392,5 203,8

Likvida medel vid årets början 775,4 571,6

Likvida medel vid årets slut 1 167,9 775,4
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Bokslutet för Bure Equity AB, Burekoncernen och däri
ingående dotter- och intresseföretag är upprättat i
enlighet med god redovisningssed. Detta innebär att
boksluten i alla väsentliga avseenden är upprättade i
enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer
och uttalanden. 

Koncernredovisning

Koncernbokslutet har upprättats enligt Redovisnings-
rådets rekommendation RR1:96 om koncernredovisning
och med tillämpning av förvärvsmetoden. Koncern-
redovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samt-
liga bolag i vilka moderbolaget har ett bestämmande
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 förvärvsdagen. Dotterbolag som avyttrats
under året ingår i koncernens räkenskaper till och med
avyttringsdagen. 

Intressebolag redovisas i koncernredovisningen
enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag
behandlas företag vari Bure innehar mellan 20 och 
50 procent av röstetalet. Kapitalandelsmetoden inne-
bär att anskaffningskostnaden för aktierna, med tillägg
för koncernens andel av intresseföretagens resultat
och efter avdrag för erhållna utdelningar, redovisas
under rubriken ”Kapitalandelar i intresseföretag” i
koncernens balansräkning. Med intresseföretagens
resultat menas Bures andel av resultatet före skatt och
efter avskrivning av goodwill hänförlig till förvärvet.
Avskrivning för goodwill görs enligt plan, vilken fast-
ställs enligt samma principer som tillämpas för kon-
cernföretag.

I koncernens resultaträkning utgörs ”Resultat-
andelar i intresseföretag” av Bures andel av intresse-
företagens resultat efter finansiella poster med avdrag
för, i förekommande fall, goodwillavskrivning.
Andelen i intresseföretagens skatter särredovisas och
ingår i koncernens skatter.

De utländska dotterbolagens tillgångar och skulder
i balansräkningen omräknas enligt dagskursmetoden,
vilket innebär att omräkning sker i balansräkningen till
valutakursen på balansdagen och att samtliga poster i
resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs.
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 det fall kurssäkring skett av investeringar i utländska
dotterföretag genom upptagande av lån i utländsk
valuta har uppkomna kursdifferenser på lånen redo-
visats direkt mot eget kapital till den del de motsvaras
av omräkningsdifferens hänförlig till det utländska
dotterföretaget.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångarna redovisas till
anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade
avskrivningar enligt plan. 

Goodwill hänförlig till förvärvade dotterbolag
redovisas som anläggningstillgång och skrivs av
enligt plan över den beräknade ekonomiska livs-
längden. Den ekonomiska livslängden fastställs enligt
individuell prövning. Livslängderna inom koncernen
varierar mellan 5 och 20 år. 

Ekonomisk livslängd överstigande fem år kan åsät-
tas långsiktigt strategiskt förvärvade bolag med en
stabil verksamhet och god tillväxt. Bure har ofta en
investeringshorisont i sina investeringar på omkring
fem år, varefter syftet är att göra en lyckosam exit.
Bures förutsättningar skiljer sig därmed från en normal
rörelsedrivande koncern, där den förvärvade enheten
ofta integreras med övriga enheter. Under innehavs-
tiden är avsikten att affärsvärdet på det förvärvade
bolaget normalt ska öka. Detta motiverar att avskriv-
ningstider kan sättas högre än fem år och i många fall
till 20 år. En individuell utvärdering sker regelmässigt,
och nedskrivning av goodwill sker när individuellt
behov föreligger.

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 med beräknat restvärde vid nyttjande-
periodens slut. Avskrivning sker linjärt över nyttjande-
perioden för tillgångarna. Bure har dotterbolag vars
verksamheter är vitt skilda. Detta innebär att det inte
är lämpligt att sätta upp generella regler för vilka
avskrivningstider som skall gälla. Som riktmärken
anges emellertid:

Maskiner och inventarier 3–7 år

Byggnader 50 år

Markanläggningar 20–27 år

Redovisningsprinciper



42

Från och med detta år tillämpas i not 9 –14 en brutto-
redovisning av koncernmässiga anskaffningsvärden
vid förvärv av anläggningstillgångar genom bolags-
förvärv. Tidigare redovisades som koncernens anskaff-
ningsvärde det bokförda nettovärdet vid förvärvstid-
punkten för de förvärvade tillgångarna. En brutto-
redovisning bedöms ge en mer rättvisande bild av
värdena på koncernens anläggningstillgångar.
Ingående värden har justerats i enlighet med den 
förändrade principen. Bokfört nettovärde påverkas ej.

Leasing

Under 1997 såldes fastigheter inom koncernen till ett
rentingbolag och samtidigt återförhyrdes dessa. I
enlighet med Redovisningsrådets rekommendation
nr 6 har dessa transaktioner behandlats som finansiella
leasingavtal innebärande att fastigheterna kvarstår i
koncernens balansräkning. Vissa normala finansiella
leasingavtal avseende tjänstebilar, kontorsutrustning
och liknande förekommer, men har redovisats som
operationella leasingavtal.

Ett stort antal hyresavtal av normal karaktär avse-
ende verksamhetslokaler förekommer inom koncer-
nen. Med hänsyn till koncernens heterogena karaktär
har uppgifter ej sammanställts på det sätt som anges i
ovan nämnda rekommendation.

Finansiella anläggningstillgångar

I moderbolagets balansräkning värderas Bures inves-
teringar till anskaffningsvärde inklusive kostnader
direkt hänförliga till förvärvet. Andelarna värderas till
det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. 

Aktier i noterade och onoterade bolag som ej är
dotter- eller intresseföretag redovisas till anskaffnings-
värden under posten ”Andelar och konvertibla skulde-
brev” bland de finansiella anläggningstillgångarna.
Värdering av de noterade aktierna sker utifrån en kol-
lektiv bedömning av det samlade innehavet. Övriga
aktier värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkligt värde post för post.

Placeringar i räntebärande värdepapper med en
löptid upp till ett år redovisas som omsättnings-
tillgångar under ”Kortfristiga placeringar”. Placeringar
med en löptid längre än ett år redovisas som anlägg-
ningstillgångar under ”Andra långfristiga värde-
pappersinnehav”.

Omsättningstillgångar

Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip till det
lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.
Avdrag för bedömd faktisk inkurans har gjorts. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värde-
rats enligt balansdagens kurs eller till terminskurs i de
fall terminssäkring har skett. Kursvinster och kursför-
luster på finansiella fordringar och skulder redovisas
bland finansiella poster. Rörelserelaterade kursvinster
och kursförluster redovisas i rörelseresultatet.

För pågående arbete tillämpas successiv vinst-
avräkning, innebärande att pågående arbete värderas
till ett beräknat försäljningsvärde med avdrag för 
befarade förluster.

Avsättningar

Förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret och
som på balansdagen är sannolika till sin förekomst
men ovissa till belopp eller tidpunkt har redovisats
som avsättningar.

Obeskattade reserver

Eget kapitalandelen av obeskattade reserver ingår i
bundna reserver. Skatteandelen av obeskattade reser-
ver har redovisats som latent skatteskuld ingående i
avsättningarna.

Minoritetens andel

I koncernens resultaträkning anges minoritetens andel
i koncernens nettovinst. Minoritetens andel i koncer-
nens eget kapital redovisas i särskild post mellan
långfristiga skulder och eget kapital.

Skatt

Årets skattekostnader avser skatt att betala på årets
beskattningsbara resultat (aktuell skatt), uppskjuten
skatt samt andel av intressebolagens skatt. Dessa
skatter beräknas i enlighet med i varje land gällande
skatteregler. Vid beräkning av uppskjuten skatt på
obeskattade reserver har hänsyn tagits till att det finns
framtida förlustavdrag samt skattemässigt avdragsgilla
reserveringar att utnyttja i framtiden.

Kassaflödesanalys

Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommen-
dation RR7 Redovisning av kassaflöden. Med likvida
medel avses banktillgodohavanden samt kortfristiga
placeringar med löptid understigande ett år.
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NOT 1 – Nettoomsättningens fördelning/Rörelsegrensredovisning

Resultat efter

MSEK Nettoomsättning finansiella poster

Nettoomsättning och 2000 1999 2000 1999

resultat från bolag inom:

IT-solutions 2 305 1 607 92 64
Media & Information 1 439 1 307 526 98
e-Knowledge 1 057 727 -15 49
Hälsa och Sjukvård 1 705 2 267 197 63 
Övriga investeringar 1 047 9 536 4 -68

Bures goodwillavskrivningar – – -218 -93

Moderbolaget justerat för 
koncernjusteringar – – 1 964 334

Summa 7 553 15 444 2 550 447

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader 

enligt följande:

Nettoomsättning

2000 1999

Sverige 4 904 9 293
Norden 1 341 4 948
Europa exkl Norden 1 047 829
Nordamerika 20 123
Asien 109 190
Övriga marknader 133 61

Summa 7 553 15 444

NOT 5 – Exitresultat och realisationsresultat, netto

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Exitresultat, investerings-
verksamheten 2 564,1 275,7 2 676,7 319,8

Exitresultat från dotter-
företag 383,8 – – –

2 947,9 275,7 2 676,7 319,8

Realisationsresultat, 
kapitalförvaltningen 66,3 209,5 66,3 209,5

Realisationsresultat, 
dotterföretag 41,0 10,0 – –

Summa 3 055,2 495,2 2 743,0 529,3

NOT 6 –  Arvode till revisorer 

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Arvoden till Ernst & Young

Revisionsarvoden, E&Y 6,7 8,4 0,3 0,4
Konsultationsarvoden 12,6 14,5 2,7 6,7

Totala arvoden, E&Y 19,3 22,9 3,0 7,1

Arvoden till övriga revisorer

Revisionsarvoden, exkl E&Y 0,8 2,5 – –
Konsultationsarvoden 0,4 1,1 – –

Totala arvoden, övriga revisorer 1,2 3,6 – –

I noten Arvode till revisorer ingår inte uppgifter avseende dotter-
bolag som avyttrats/utdelats under året.

NOT 3 – Resultatandelar i intresseföretag

MSEK Koncernen

2000 1999

Gunnebo 38,9 84,0
Systeam -13,8 8,0
CR&T 13,4 2,2
Troponor – -2,9
Guide Konsult – -15,3
Innkap Management 29,1 –
Scribona 68,3 –
Buyonet -6,6 –
Övriga 1,5 0,9

130,8 76,9

Särredovisning av 
jämförelsestörande post -31,7 –

Summa resultatandelar 99,1 76,9

NOT 4 – Jämförelsestörande poster

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Återförda medel 
från Alecta (fd SPP) 204,4 – 1,3 –

Nedläggning av verksamhet -19,0 – – –

Nedskrivning av andelar
i koncernföretag – – -244,0 -66,0

Nedskrivning av fordran 
på koncernföretag – – – -40,4

Aktieägartillskott till 
dotterbolag – – -131,0 -8,0

Nedskrivning av andelar
i intresseföretag -366,9 – -474,1 –

Summa -181,5 – -847,8 -114,4

Återförda medel från Alecta har upptagits till ett diskonterat värde,
efter ränteantaganden som beror på varje enskilt bolags finans-
ieringssituation. Kvarvarande fordran har i balansräkningen upp-
delats på lång- respektive kortfristig del.

NOT 2 – Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Inköp och försäljning mellan moderbolag och koncernföretag är 
av obetydlig omfattning. Koncerninterna ränteintäkter och ränte-
kostnader ingår i moderbolagets resultat med 10,5 MSEK (13,6)
respektive -2,3 MSEK (-2,0).
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NOT 8 – Skatter

MSEK Koncernen

2000 1999

Aktuell skatt -143,1 -113,1
Uppskjuten skatt -32,1 -19,2
Andel i intressebolagens skatter -45,5 -26,8

Summa -220,7 -159,1

Bure Equity har status som investmentföretag, vilket bland annat
innebär att exitresultat är undantagna från skatteplikt samt att
avdrag erhålls för lämnad kontantutdelning. Se dock avsnittet om
skattefrågor i förvaltningsberättelsen.

I dotterbolag till Bure finns förlustavdrag och temporära skillnader
mellan bokförda värden och skattemässiga värden till ett samman-
lagt värde av 135 MSEK. Merparten av detta belopp utgörs av 
förlustavdrag. Uppskjuten skattefordran har ej beaktats. Framtida
skattelättnader på 38 MSEK kan förväntas när förlustavdragen
utnyttjas.

Minoritetens andel av resultat efter finansiella poster uppgår 
till 406,1 MSEK. Minoritetens andel av betald skatt uppgår till 
77,2 MSEK.

NOT 9 – Patent, licenser mm

MSEK Koncernen

2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 150,3 98,3
Anskaffning under året 51,8 58,3
Försäljning under året -78,1 -2,8
Omklassificeringar 0,4 -1,5
Omräkningsdifferens 1,4 -2,0

Utgående anskaffningsvärde 125,8 150,3

Ingående avskrivningar -57,0 -39,2
Försäljning/Utrangering 26,0 2,0
Omklassificeringar 0,5 -1,5
Årets avskrivningar -19,3 -20,3
Omräkningsdifferens -1,1 2,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -50,9 -57,0

Bokfört värde 74,9 93,3

NOT 10 – Goodwill

MSEK Koncernen

2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 4 716,3 2 417,2
Anskaffning under året 251,9 2 490,3
Försäljning under året -1 513,0 -33,9
Omklassificeringar -1,2 -174,2
Omräkningsdifferens 83,0 16,9

Utgående anskaffningsvärde 3 537,0 4 716,3

Ingående avskrivningar -523,5 -396,5
Anskaffning under året -3,5 –
Försäljning/Utrangering 490,6 7,0
Omklassificeringar – 100,5
Årets avskrivningar -386,3 -234,9
Omräkningsdifferens -7,0 0,4

Utgående ackumulerade avskrivningar -429,7 -523,5

Ingående nedskrivningar – –
Årets nedskrivningar -170,1 –

Utgående nedskrivningar -170,1 –

Bokfört värde 2 937,2 4 192,8

De största enskilda goodwillposterna är hänförliga till:

Bokfört värde Avskrivning

Observer 1 826,8 -103,6
Mercuri International Group 385,7 -20,1
Cygate 266,7 -16,0
Chematur – -144,8

NOT 11 – Byggnader, mark och markanläggningar

MSEK Koncernen

2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 628,4 764,3
Anskaffning under året 14,0 179,3
Försäljning under året -454,0 -352,4
Omklassificeringar – 42,4
Omräkningsdifferens 3,8 -5,2

Utgående anskaffningsvärde 192,2 628,4

Ingående avskrivningar -69,1 -76,2
Försäljning/Utrangering 64,4 27,2
Omklassificeringar – -2,5
Årets avskrivningar -6,5 -17,6
Omräkningsdifferens -0,1 –

Utgående ackumulerade avskrivningar -11,3 -69,1

Bokfört värde 180,9 559,3

Taxeringsvärden byggnader 158,7 118,0
Taxeringsvärden mark 17,8 21,2

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

MSEK Koncernen

2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 150,2 148,6
Anskaffning under året – 6,5
Försäljning under året -35,8 –
Omräkningsdifferens 0,7 -4,9

Utgående anskaffningsvärde 115,1 150,2

NOT 7 – Utdelningar

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Investeringsverksamheten

Utdelning från intresseföretag – – 46,3 24,9
Utdelning från dotterföretag – – 20,0 177,8
Utdelning från övriga bolag 11,9 10,7 11,9 11,9

Summa 11,9 10,7 78,2 214,6

Kapitalförvaltningen 

Utdelning från aktier 
i börsportfölj 15,8 16,9 15,8 16,9

Utdelning från dotterföretag 0,3 – – –

Summa 28,0 27,6 94,0 231,5
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NOT 12 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

MSEK Koncernen

2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 290,9 286,7
Anskaffning under året 2,5 117,9
Försäljning under året -272,2 -155,4
Omklassificeringar – 45,4
Omräkningsdifferens – -3,7

Utgående anskaffningsvärde 21,2 290,9

Ingående avskrivningar -130,2 -120,5
Försäljning/Utrangering 140,2 54,4
Omklassificeringar – -20,9
Årets avskrivningar -22,2 -45,4
Omräkningsdifferens – 2,2

Utgående ackumulerade avskrivningar -12,2 -130,2

Bokfört värde 9,0 160,7

NOT 13 – Inventarier, verktyg och installationer

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 1 125,4 1 217,1 8,4 7,1
Anskaffning under året 169,8 316,0 1,1 1,5
Försäljning under året -653,7 -308,5 -0,3 -0,2
Omklassificeringar 3,9 -5,6 – –
Omräkningsdifferens 9,0 -93,6 – –

Utgående anskaffningsvärde 654,4 1 125,4 9,2 8,4

Ingående avskrivningar -700,0 -745,4 -4,8 -3,7
Anskaffning under året -0,3 – – –
Försäljning/Utrangering 463,5 180,2 0,1 0,1
Omklassificeringar -6,0 66,0 – –
Årets avskrivningar -143,1 -204,5 -1,4 -1,2
Omräkningsdifferens -9,5 3,7 – –

Utgående ackumulerade 

avskrivningar -395,4 -700,0 -6,1 -4,8

Bokfört värde 259,0 425,4 3,1 3,6

NOT 14 – Pågående nyanläggningar

MSEK Koncernen

2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 2,1 17,5
Anskaffning under året – 30,4
Försäljning under året -2,1 -5,2
Omklassificeringar – -40,6
Omräkningsdifferens – –

Utgående anskaffningsvärde – 2,1

NOT 15 – Andelar i bostadsrättsföreningar

MSEK Koncernen

2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 15,6 38,7
Anskaffning under året – 2,1
Försäljning under året -15,6 -27,0
Omklassificeringar – 1,8
Omräkningsdifferens – –

Utgående anskaffningsvärde – 15,6

NOT 16 – Andelar i koncernföretag

MSEK Moderbolaget

2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 3 201,6 2 996,0
Anskaffning under året 688,8 1 138,8

Anteciperad återbetalning 
av aktieägartillskott – -255,3

Försäljning -1 749,7 -177,5
Omklassificeringar – -500,4

Utgående anskaffningsvärde 2 140,7 3 201,6

Ingående nedskrivningar -91,6 -25,6
Årets nedskrivningar -264,5 -66,0
Försäljning 41,7 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar -314,4 -91,6

Bokfört värde 1 826,3 3 110,0

NOT 17 – Andelar i koncernföretag, uppgifter om årets förvärv

Förvärv under året

Under året har inga väsentliga enskilda nyinvesteringar gjorts i
koncernföretag. Summan av samtliga moderbolagets och dotter-
bolagets förvärv redovisas nedan.

Summa av värdet av förvärvade tillgångar och skulder 

för samtliga förvärv under året:

Immateriella anläggningstillgångar 202
Materiella anläggningstillgångar 5
Finansiella anläggningstillgångar 1
Omsättningstillgångar 50
Skulder -59

Summa köpeskilling för årets samtliga förvärv 

inom Burekoncernen 199

Likvida medel i dotterbolag som förvärvats -13
Betalningsflöden över årsskiften 1
Nyemissioner i dotterbolag -25

Påverkan på koncernens likvida medel 162

Summa av värdet av sålda och utdelade tillgångar 

och skulder för samtliga avyttringar under året:

Immateriella anläggningstillgångar 1 242
Materiella anläggningstillgångar 702
Finansiella anläggningstillgångar 116
Omsättningstillgångar 1 178
Skulder -1 249
Realisationsresultat 881

Summa köpeskilling för årets samtliga 

avyttringar inom Burekoncernen 2 870

Likvida medel i dotterbolag som avyttrats -302
Nyemissioner i dotterbolag 25

Påverkan på koncernens likvida medel 2 593
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Ingående ackumulerade avskrivningar -5,6 -3,0
Årets avskrivningar -1,9 -2,6
Försäljning under året 1,4 –
Omräkningsdifferens 0,1 –

Utgående ackumulerade avskrivningar -6,0 -5,6

Bokfört värde 109,1 144,6
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NOT 18 – Andelar i koncernföretag

MSEK Antal Andel i % Bokfört värde i Börs- Organisations- Säte

aktier kapital/röster moderbolaget värde nummer

Länia Material AB 1000 100 71,0 556548-1289 Göteborg
Cygate AB 15 920 800 67 342,6 556364-0084 Stockholm
Dimension i Stockholm AB 17 552 050 69 158,4 556328-2754 Stockholm
Citat AB 6 625 190 74 52,3 556382-3656 Göteborg
Observer AB 21 117 322 38/62 711,1 2 323,0 556027-9514 Stockholm

Informator Training Group 
International AB 5 000 100 106,0 556561-0408 Göteborg

Mercuri International Group AB 1 000 100 290,9 556518-9700 Göteborg
Vendator Institutet AB 1 268 100 25,2 556233-5637 Stockholm
Vittra AB 10 000 100 22,7 556402-8925 Stockholm
Bure Kapital AB 1 000 100 3,9 556472-7278 Göteborg
Chematur Engineering AB 179 000 100 – 556041-3733 Karlskoga
Hagabadet AB 1 000 100 1,0 556435-3067 Göteborg

Vilande bolag

Axnet Holding AB 1 000 100 0,1 556566-3357 Göteborg
Investment AB Bure 1 000 100 0,1 556561-0390 Göteborg

Bure Information  
Technology & Service AB 1 000 100 0,1 556535-0740 Göteborg

Bure Utveckling AB 10 000 100 1,2 556472-7112 Göteborg

Innovationskapital  
i Göteborg AB i likv. 135 150 90 30,4 556474-1998 Göteborg

SG Intressenter AB 1 000 100 0,1 556508-6211 Göteborg
Sancera AB 1 000 100 0,1 556551-6910 Göteborg
Bure Interactive Group AB  1 000 100 0,1 556551-7355 Göteborg
Gårda Äldrevård Holding AB 1 000 100 8,1 556548-8144 Göteborg
Bure Hälsa & Sjukvård AB  1 000 100 0,1 556548-1230 Göteborg
Bure Information Group AB 1 000 100 0,1 556548-8169 Göteborg
Cindra AB 1 000 100 0,1 556542-7415 Göteborg
Cintera AB  1 000 100 0,1 556554-6958 Göteborg
Santera AB 1 000 100 0,1 556548-1297 Göteborg
Capio Hälsa & Sjukvård AB  1 000 100 0,1 556566-4512 Göteborg

Totalt 1 826,3

NOT 19 – Andelar i intresseföretag

MSEK Antal Andel i % Bokfört värde Bokfört värde Börs- Organisations- Säte

Aktier kapital/röster i moderbolaget i koncernen värde nummer

Scribona AB 17 487 089 51/37 349,7 350,9 271,0 556079-1419 Solna

Innovationskapital
Fond 1 AB 228 23 0,0 0,0 556541-0056 Göteborg

Innovationskapital 
Management i Göteborg AB 4 000 40 0,4 21,6 556541-0064 Göteborg

Nordic Capital Svenska AB 9 375 19/32 0,0 0,0 556475-7044 Stockholm

Carlstedt Research & 
Technology CRT Holding AB 237 278 65/49 56,1 75,1 556524-3176 Göteborg

Systeam AB 7 500 500 30 259,5 248,7 556237-3877 Jönköping
Buyonet International Inc 221 209 24 20,5 13,9 USA
Newmad Technologies AB 510 000 27 28,0 28,0 556576-6705 Göteborg
Övriga kapitalandelar – 2,7

Bokfört värde 714,2 740,9

Skillnaden mellan bokfört värde i koncernen och moderbolaget beror på att resultatandelar i intresseföretag medräknas enligt kapitalandels-
metoden i koncernredovisningen. Skillnaden, 26,7 MSEK, består av ackumulerade andelar i intresseföretags resultat med avdrag för avskriv-
ningar på övervärden och erhållna utdelningar. Beloppet har förts till kapitalandelsfond som är en del av koncernens bundna reserver.
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NOT 20 – Andelar i intresseföretag 

MSEK Moderbolaget

2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 1 232,0 574,1
Anskaffning under året 136,1 251,1
Försäljning -295,4 -93,6
Omklassificeringar 4,9 500,4

Utgående anskaffningsvärde 1 077,6 1 232,0

Ingående nedskrivningar – -47,2
Årets nedskrivningar -363,4 –
Försäljning – 47,2

Utgående ackumulerade nedskrivningar -363,4 –

Bokfört värde 714,2 1 232,0

NOT 21 – Andelar och konvertibla skuldebrev 

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 1 654,6 1 458,9 1 656,8 1 450,0
Anskaffning under året 1 921,9 1 510,3 1 850,0 1 512,3
Försäljning -1 935,7 -1 308,2 -2 710,4 -1 305,5
Omklassificeringar -4,8 -6,4 -4,9 – 

Utgående anskaffningsvärde 1 636,0 1 654,6 791,5 1 656,8

Ingående nedskrivningar -9,0 -2,0 – –
Årets nedskrivningar -110,7 -9,0 -110,7 –
Försäljning – 2,0 – –

Utgående ackumulerade 

nedskrivningar -119,7 -9,0 -110,7 –

Bokfört värde 1 516,3 1 645,6 680,8 1 656,8

NOT 22 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Förutbetalda hyror 28,2 108,2 1,1 0,7
Upplupna ränteintäkter 0,8 1,0 1,4 0,9
Upparbetad intäkt 9,3 – – –

Upplupen ersättninig
från leverantör 1,2 36,5 – –

Övriga poster 133,2 173,9 2,8 15,4

Summa 172,7 319,6 5,3 17,0

NOT 23 – Förändring av eget kapital

MSEK Aktie- Bundna Fria

Koncernen kapital reserver reserver

Belopp vid årets ingång 1 091,0 1 031,9 1 931,0

Förskjutning mellan fria 
och bundna reserver – 158,5 -158,5

Omräkningsdifferens – – 74,5
Kontantdelning till aktieägarna – – -327,3
Utdelning av dotterbolag – – -1 370,9
Kostnad i samband med utdelning – – -73,2
Årets resultat – – 2 000,3

Belopp vid årets utgång 1 091,0 1 190,4 2 075,9

Aktie- Bundna Fritt eget

Moderbolaget kapital reserver kapital

Belopp vid årets ingång 1 091,0 1 091,0 2 221,8
Kontantdelning till aktieägarna – – -327,3
Utdelning av dotterbolag – – -1 460,0
Kostnad i samband med utdelning – – -73,2
Årets resultat – – 1 766,8

Belopp vid årets utgång 1 091,0 1 091,0 2 128,1

NOT 24 – Avsättningar för omstruktureringsreserv

MSEK Koncernen

2000 1999

Ingående omstruktureringsreserv 155,3 90,3

Ökning under året i samband med förvärv:

Observer 76,8 85,5
Capio – 20,0
Mercuri International Group – 14,5
Informator Training Group 1,5 7,9

Summa 78,3 127,9

Ökning under året i samband med 

omstruktureringar inom dotterbolag:

Chematur – 20,0

Upplöst under året enligt fastlagd plan:

Chematur -17,9 –
Observer -59,9 –
Informator Training Group -2,4 –
Scribona – -27,3
Mercuri International Group -7,4 -25,4
Capio – -28,0
Simonsen – -2,2

Summa -87,6 -82,9

Avgår avyttrade och utdelade verksamheter -29,6 –

Omräkningsdifferens 3,9 –

Utgående omstruktureringsreserv 120,3 155,3
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NOT 25 – Långfristiga skulder

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Totala långfristiga skulder 1 273,6 2 170,9 20,1 219,6

Varav förfaller till betalning 
senare än fem år efter 
balansdagens utgång – 125,4 – –

NOT 26 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Semesterlöneskuld 88,1 123,6 1,9 1,4
Sociala avgifter 71,9 110,5 5,0 1,8
Övriga upplupna kostnader 234,8 409,7 40,4 25,2
Förutbetalda intäkter 70,6 86,8 – –

Summa 465,4 730,6 47,3 28,4

NOT 27 – Ställda säkerheter

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

För egna skulder 

och avsättningar:

Avseende avsättningar 

för pensioner och 

liknande förpliktelser:

Fastighetsinteckningar – 3,7 – –
Företagsinteckningar 51,9 – – –

Avseende långfristiga

skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 195,2 295,8 – –
Aktier i dotterbolag 1 647,1
Fastighetsinteckningar – 33,5 – –
Spärrade bankmedel 0,7 – – –
Pantsatta kundfordringar 9,5 – – –
Pantförskrivna fastigheter – 149,9 – –
Övrigt 22,8 – – –

Summa 1 927,2 482,9 – –

Övriga

Pantsatta kundfordringar – 18,5 – –
Företagsinteckningar 60,0 4,0 – –
Fastighetsinteckningar – – – –
Aktier mot utställda optioner 24,9 55,8 24,9 55,8
Aktier i dotterbolag 7,0 1 786,1 – –
Spärrade bankmedel 35,5 9,2 – –
Övrigt 2,2 – – –

Summa 129,6 1 873,6 24,9 55,8

Summa ställda säkerheter 2 056,8 2 356,5 24,9 55,8

NOT 28 – Ansvarsförbindelser

MSEK Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999

Pensionsförpliktelser som inte 
har upptagits bland skulderna 
eller avsättningarna och som 
inte heller har täckning i 
pensionsstiftelses 
förmögenhet 2,0 9,6 – –

Garantiförbindelser 10,1 79,1 – –

Pågående skattetvister 936,0 187,0 936,0 187,0

Övriga ansvarsförbindelser 157,3 67,5 – –

Summa 1 105,4 343,2 936,0 187,0
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NOT 29 –  Medelantal anställda

2000 1999

Antal Varav Antal Varav 

anställda kvinnor anställda kvinnor

Moderbolaget 35 17 31 14
Dotterbolag 4 253 2 228 6 782 4 054

Koncernen totalt 4 288 2 245 6 813 4 068

Geografisk fördelning av anställda:

Moderbolaget

Sverige 35 17 31 14

Dotterbolag

Sverige 2 198 1 102 4 415 2 877
Danmark 273 142 354 160
England 638 417 678 234
Finland 310 151 176 87
Norge 213 126 558 380
Tyskland 352 184 268 145
USA 28 6 37 8
Övriga länder 241 100 296 163

Koncernen totalt 4 288 2 245 6 813 4 068

I medelantal anställda ingår inte dotterbolag som avyttrats/utdelats
under året.
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NOT 31 –  Förmåner till ledande befattningshavare

Kostnaden för lön och ersättningar till verkställande direktören,
Roger Holtback, har uppgått till 5,3 MSEK inklusive bonus på 
2,6 MSEK. Pensionsförsäkring har utgått med ett månatligt belopp
motsvarande 41,1 procent av månadslönen.

Roger Holtback lämnar sin tjänst i samband med bolagsstämman
den 26 april 2001, varvid avtal har träffats att Roger Holtback erhål-
ler direktpension från Bure, motsvarande 70 procent av lönen från
den 26 april 2001 till dess han fyller 60 år, samt att Bure till samma
ålder fullföljer nuvarande pensionsavtal, motsvarande 41,1 procent
av månadslönen. Kostnaden för detta pensionsåtagande, inklusive
löneskatt, har belastat resultatet för år 2000 med 13,8 MSEK.

För styrelsens ordförande har arvode utgått med 280 000 SEK.

Övrig personal i moderbolaget och koncernen har marknadsmässiga
anställningsvillkor och inga avtal avseende avgångsvederlag eller
uppsägningslöner uppgående till mer än två årslöner finns. 
För Bures moderbolagsledning finns ett bonusprogram baserat
bland annat på moderbolagets tillväxt av eget kapital och sub-
stansvärde. En enskild medarbetares bonus kan maximalt uppgå
till 50 procent av vederbörandes årslön.

NOT 32 – Optioner

Under 1997 utfärdades 1 540 000 syntetiska optioner som teckna-
des av ledande befattningshavare i koncernen och moderbolagets 
personal. Totalt tecknades 1 448 000 optioner. Lösenpriset var
ursprungligen 57,25 SEK med slutdag den 15 mars 2002, men 
har efter utdelningen av Capio under hösten 2000 omräknats till 
27,00 SEK. För varje option erlades ursprungligen 5,00 SEK, och
aktiekursen var vid fastställandet av villkoren 48,25 SEK. Villkoren
baserades på ett värderingsutlåtande från Handelsbanken Markets,
som också värderat utestående optioner per 2000-12-31. Omvär-
deringen av optionerna har medfört en resultateffekt 2000 på 
-26,4 MSEK (-4,7). Vid utgången av år 2000 finns 750 500 optioner
utestående. (Ovanstående belopp och antal har omräknats med
hänsyn till fondemission som genomfördes under 1999.)

I januari 2000 erbjöd 6:e AP-fonden alla anställda i moderbolaget
att förvärva köpoptioner i Bure. Totalt tecknades 547 000 optioner,
där varje option berättigar innehavaren att förvärva en aktie i 
Bure för 42,20 och en halv aktie i Capio för 21,60 senast den 
30 maj 2002.

NOT 30 – Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

MSEK 2000 1999

Löner och andra Sociala Pensions- Löner och andra Sociala Pensions-

ersättningar kostnader kostnader1 ersättningar kostnader kostnader

Moderbolaget 34,5 11,4 18,3 23,6 8,0 6,0
Dotterbolag 1 381,0 237,9 73,6 2 144,8 568,3 150,6

Koncernen totalt 1 415,5 249,3 91,9 2 168,4 576,3 156,6

Styrelse (varav Övriga Styrelse  (varav Övriga

och VD tantiem) anställda och VD tantiem) anställda 

Moderbolaget

Sverige 6,3 2,6 28,2 4,3 0,7 19,8

Dotterbolag2

Sverige 31,4 4,8 638,5 47,3 2,1 1 270,3
Danmark 3,8 0,9 100,0 3,7 – 147,4
England 9,5 – 158,2 6,1 – 95,6
Finland 5,9 0,5 109,5 2,0 0,1 53,1
Norge 3,9 0,4 70,6 11,4 0,5 249,1
Tyskland 9,8 0,7 113,1 8,1 0,5 92,4
USA 1,4 – 19,7 1,2 – 19,6
Övriga länder 17,0 1,6 88,7 15,0 0,2 122

Koncernen totalt 89,0 11,5 1 326,5 99,1 4,1 2 069,3

Vid bolagsstämman 2000 beslutades att arvodet till styrelsen skulle utgå med 1,1 MSEK, varav styrelsens ordförande erhållit 280 000 SEK. 
Övriga styrelseledamöter som ej är fast anställda har erhållit ett årsarvode om 140 000 SEK vardera.

1 Av moderbolagets pensionskostnader avser 15,8 MSEK styrelse och VD. Pensionskostnader är angivna inklusive löneskatt, fördelat 
per land mellan styrelse och VD samt övriga anställda.

2 I uppgiften om löner och andra ersättningar har ej inkluderats bolag som sålts/utdelats under året.



Till bolagsstämman i Bure Equity AB (publ)

Org.nr. 556454 - 8781

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovis-

ningen och bokföringen samt styrelsens och verk-

ställande direktörens förvaltning i Bure Equity AB

(publ) för räkenskapsåret 2000. 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 grund-

val av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-

sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra

oss om att årsredovisningen och koncernredovis-

ningen inte innehåller väsentliga fel. En revision

innefattar att granska ett urval av underlagen för

belopp och annan information i räkenskapshand-

lingarna. I en revision ingår också att pröva redovis-

ningsprinciperna och styrelsens och verkställande

direktörens tillämpning av dem samt att bedöma

den samlade informationen i årsredovisningen och

koncernredovisningen. Som underlag för vårt utta-

lande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga

beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot

bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktören på annat sätt

har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-

visningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att

vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden

nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har

upprättats i enlighet 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 resultat-

räkningen och balansräkningen för moderbolaget och

för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamöter och verkställande direktören

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 21 februari 2001

Bertel Enlund Lars Träff

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Information om revisorer

Ordinarie revisorer

Bertel Enlund, Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB, Göteborg

Född 1950

Lars Träff, Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB, Stockholm

Född 1954

Revisorssuppleanter

Staffan Landén, Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB, Göteborg

Född 1963

Clas Blix, Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB, Stockholm

Född 1942

Revisionsberättelse
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Från vänster: Roger Holtback, Maria Lilja, Leif Edvinsson, Gösta Wiking, Erling Gustafsson och Hans Wilandh.

Erling Gustafsson

Kungsbacka, född 1958

Ledamot sedan 2000

Övriga styrelseuppdrag:

Ledamot i Götaverken Miljö AB, VD 

i 6:e AP-fonden.  

Aktieinnehav Bure, egna samt när-

ståendes: 0

Hans Wilandh

Belgien, född 1956

Ledamot sedan 2000

Aktieinnehav Bure, egna samt när-

ståendes: 600

Roger Holtback

VD och koncernchef

Göteborg, född 1945

Ledamot sedan 1994

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande i Capio, Gunnebo, Nobel

Biocare, Nordic Capital Review

Committé.

Ledamot i Nolato, Svenska Mässans

Stiftelse och TBG.

Aktieinnehav Bure, egna samt när-

ståendes: 124 400 samt 75 000 köp-

optioner 

Gösta Wiking 

Ordförande

Kristianstad, född 1937

Ledamot sedan 1992

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande i Mölnlycke Health Care,

Tribon Solutions och Possio.

Vice ordförande i SEB. 

Ledamot i Bong Ljungdahl,

Karlshamns och Sveriges

Industriförbund.

Aktieinnehav Bure, egna samt när-

ståendes: 20 000

Maria Lilja

Stockholm, född 1944

Ledamot sedan 1997

Övriga styrelseuppdrag:

Vice ordförande i Stockholms

Handelskammare.

Ledamot i Bilia, Cell Network, Poolia,

Vasakronan, E Öhman Jr, Intrum

Justitia BV och Diageo Plc.

Aktieinnehav Bure, egna samt när-

ståendes: 2 000 

Leif Edvinsson

Stockholm, född 1946

Ledamot sedan 2000

Övriga styrelseuppdrag:

Ledamot i Icon Medialab, Novacast

och Intellectual Capital Sweden.

Aktieinnehav Bure, egna samt när-

ståendes: 1 000
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Moderbolaget

Roger Holtback 

VD och koncernchef t o m 2001-04-26

Född 1945

Anställd sedan 1993

Aktieinnehav Bure, egna samt närstå-

endes: 124 400 samt 75 000 köpoptio-

ner

Per-Henrik Berthelius

Ansvarig för strategifrågor samt 

övriga investeringar

Född 1944

Anställd sedan 1997

Aktieinnehav Bure, egna samt närstå-

endes: 5 000

Eva Mark

Human Resource Manager

Född 1945

Anställd sedan 1996

Aktieinnehav Bure, egna samt närstå-

endes: 4 000 samt 10 000 syntetiska

optioner och 10 000 köpoptioner

Knut Leman

Informationsdirektör t o m 2001-02-28

Född 1950

Anställd sedan 1997

Aktieinnehav Bure, egna samt närstå-

endes: 0 

Benny Averpil

Ekonomi- och finansdirektör

Född 1948

Anställd sedan 2000

Aktieinnehav Bure, egna samt närstå-

endes: 15 000

Peter Sandberg

VD och koncernchef fr o m 2001-04-26

Född 1959

Anställd sedan 2001 

Aktieinnehav Bure, egna samt närstå-

endes: 101 000

TIME-områden

Börje Bengtsson

Ansvarig för Logistics & e-Commerce  

Född 1947

Anställd sedan 2001 

Aktieinnehav Bure, egna samt närstå-

endes: 0

Björn Boldt-Christmas

Ansvarig för IT-solutions

Född 1945

Anställd sedan 1998

Aktieinnehav Bure, egna samt närstå-

endes: 2 000 samt 20 000 syntetiska

optioner

Hans Ljungkvist

Ansvarig för Venture funds 

Född 1952

Anställd sedan 1995

Aktieinnehav Bure, egna samt närstå-

endes: 15 000 syntetiska optioner och

20 000 köpoptioner

Sven-Åke Lewin

Ansvarig för e-Knowledge

Född 1952

Anställd sedan 1998

Aktieinnehav Bure, egna samt närstå-

endes: 10 000 



Abbingdon Venture Funds

Foster Management
Company
500 North Gulph Road, 
Suite 501
King of Prussia, PA 19406
USA
Telefon: +1-610 992-7650
Telefax: +1-610 992-3330

Appelberg Publishing

Agency AB

Box 1255
111 82 Stockholm 
Telefon: 08-406 54 00
VD: Olle Appelberg
www.appelberg.com 

Appgate

Stora Badhusgatan 18-20 
SE-411 21 Göteborg 
Telefon: 031-774 43 50 
www.appgate.com

Buyonet U.S. Inc.

1815 Second Ave, 
Suite # 380
Seattle, Washington 98121
USA
Telefon: +1-206 728 4409
Telefax: +1-206 728 4671
www.buyonet.com

Citat AB

Magasinsgatan 22
411 18 Göteborg
Telefon: 031-701 56 00 
VD: Örjan Serner
www.citat.se

Cross Atlantic Partner Funds

551 Madison Avenue, 
7th Floor
New York, NY 10022
USA
Telefon: +1-646 521 7500
Telefax: +1-646 497 0061

CR&T AB

Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Telefon: 031-701 42 00 
VD: Jesper Vasell
www.carlstedt.se 

CR&T Ventures

CR&T AB
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Telefon: 031-701 42 00 
www.crtventures.com

Cygate AB

Box 749
182 17 Danderyd
Telefon: 08-630 50 00
VD: Göran Marby
www.cygate.se

Dimension AB

Box 20200
161 02 Bromma
Telefon: 08-445 24 00 
VD: Sven Uthorn
www.dimension.se

Gatespace AB

Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Telefon: 031-743 98 00
VD: Staffan Truvé
www.gatespace.se

Informator Training Group

International AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Telefon: 08-587 116 10 
VD: Mats Gröndahl
www.informator.se

InnovationsKapital

Kungsportsplatsen 1
411 10 Göteborg
Telefon: 031-60 90 91 
VD: Staffan Ingeborn
www.innkap.se

Kreatel

Teknikringen 4C
Mjärdevi Science Park
S-583 30 Linköping
Telefon: 013-36 76 00  
www.kreatel.se

Mercuri International 

Group AB

Mölndalsvägen 81
412 63 Göteborg
Telefon: 031-68 72 00
VD: Wolfgang Bussmann
www.mercuri-int.com

MDinTouch International, Inc.

7428 S.W. 48 Street
Miami, FL 33155
USA
Telefon: +1-786 268 1161
Telefax: +1-786 268 7011 
www.mdintouch.com

Mitra Medical Technology AB

Forskarbyn Ideon
223 70 Lund
Telefon: 046-18 24 60

Mobile Opinion 

Karl Gustavsgatan 31
411 25 Göteborg
Telefon: 031-778 90 40 
www.mobileopinion.com

Mölnlycke Health Care AB

Box 13080
402 52 Göteborg
Telefon: 031-722 30 00
www.molnlyckehc.com

Newmad Technologies AB

Thorildgatan 7
411 25 Göteborg
Telefon: 031-774 11 00 
VD: Fredrik Ljungberg
www.newmad.se

Nordic Capital Fonder

Stureplan 4A
114 35 Stockholm
Telefon: 08-440 50 50
VD: Robert Andreen
www.nordiccapital.se

Observer AB

Linnégatan 87
114 88 Stockholm
Telefon: 08-507 410 00
VD: Robert Lundberg
www.observer.se

Scandinavian Retail 

Center AB

Stortorget 16
252 23 Helsingborg
Telefon 042-26 99 00 
VD: Lars Schölander
www.scandretail.se

Scribona AB

Box 1374
171 27 Solna
Telefon: 08-734 34 00 
VD: Lennart Svantesson
www.scribona.se 

Simonsen Sverige AB

Box 1544
701 15 Örebro
Telefon: 019-19 45 00 
VD: Ulf Jungberg
www.simonsen.se 

Systeam AB

Box 439
561 25 Huskvarna
Telefon: 036-14 91 00 
VD: Stig-Olof Simonsson
www.systeam.se

Vendator Institutet AB

Box 1127
131 26 Nacka Strand
Telefon: 08-601 24 00 
VD: Lars Elfström
www.vendator.se

Vittra Utbildning AB

Box 27703
115 91 Stockholm
Telefon: 08-545 87 250 
VD: Stig Johansson
www.vittra.se 

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

TIME

TIME är ett vedertaget internationellt begrepp för att beteckna
branscherna Telecom, Internet, Media och Entertainment. Bure har
anammat begreppet men använder den egna definitionen:
Telecom, IT, Media samt e-Knowledge.

Substansvärde

Bures substansvärde utgörs av moderbolagets egna kapital justerat
för de övervärden som finns i moderbolagets investeringar. Över-
värden har fastställts enligt ett bestämt regelsystem, där noterade
innehav värderas till senaste betalkurs per balansdagen och onote-
rade innehav värderas genom användande av EVCAs rekommen-
dationer. Se vidare avsnittet om investeringsportfölj på sidan 16–17. 

Substansrabatt

Substansrabatten utgörs av skillnaden mellan börskursen och sub-
stansvärdet per aktie, dividerat med substansvärdet per aktie.

Uplift

Uplift är ett mått på skillnaden mellan en tillgångs substansvärde vid
ingången av räkenskapsåret jämfört med värdet vid börsnotering
eller försäljningsvärdet. Uplift ger därmed en indikation på tillförlit-
ligheten i det redovisade substansvärdet. Nyckeltalet kan antingen
redovisas som ett indextal, där allt över 1,00 visar att tillgången
realiserades till ett bättre värde än substansvärdet, eller i absoluta
tal, där allt över 0 indikerar ett bättre värde än substansvärdet. 

Exitresultat

Realisationsresultat vid avyttring av ett bolag beräknat som
erhållen köpeskilling minskat med bokfört värde och minskat med
försäljningskostnader.

Vinst per aktie

Resultat efter skatter dividerat med antal aktier.

Eget kapital per aktie

Moderbolagets egna kapital dividerat med antalet utestående aktier.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.

Aktiens direktavkastning

Föreslagen utdelning dividerad med aktiekursen vid årets utgång. 

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.

Investerat kapital

Totalt investerat kapital i innehav med avdrag eller tillägg för even-
tuell ned- eller uppskrivning.

Nettolåneskuld

Finansiella räntebärande tillgångar med avdrag för räntebärande
skulder och avsättningar. I moderbolagets räntebärande tillgångar
har även medräknats den överlikviditet som från tid till annan 
placerats i moderbolagets aktieportfölj.

Nyckeltal som används vid presentationen av dotterföretagen

Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (exklusive exitresultat
och resultatandelar i intresseföretag) i förhållande till nettoomsätt-
ningen.

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (exklusive exitresultat
och resultatandelar i intresseföretag).

Tillväxt

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

Definitioner



• Bure investerar kunnande och kapital i företag med

potential att bli ledande i morgondagens branscher. 

• Bures idé är att förena investeringar med aktivt företags-

byggande. Med hjälp av kunskap, erfarenhet och kapital

bygger vi företag och omstrukturerar hela branscher. 

• Bure inriktar sig på onoterade företag inom Telecom, IT,

Media samt e-Knowledge – den s k TIME sektorn. 

• Huvudmålet för Bure är värdetillväxt för aktieägarna, inte

maktpositioner i branscherna.

• Bure har sin bas i Sverige – med investeringsteam i

Göteborg och Stockholm – men perspektivet för oss och

våra företag är internationellt.

Box 5419, 402 29 Göteborg

Mässans Gata 8

Tel 031-335 76 35

Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm

Tel 08-407 06 60

Org.nr. 556454-8781

info@bure.se

www.bure.se


