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Pressmeddelande 

   

Ökad lönsamhet och föreslagen höjd utdelning till 8,00 SEK per aktie 

Oktober – december 2016 
Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 4 421 MSEK jämfört med 4 144 MSEK för 
motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 4 procent (3) och den 
valutajusterade tillväxten var 4 procent (5).  

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 543 MSEK (479) och rörelsemarginalen var 12,3 
procent (11,6). 

Resultat före skatt uppgick till 477 MSEK (415) och resultatet efter skatt var 342 MSEK (299). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,55 SEK (3,97). 

Rörelsens kassaflöde uppgick till 867 MSEK (384) motsvarande 160 procent (80) av 
rörelseresultatet (EBITA). 

Januari – december 2016 
Intäkterna för året uppgick till 16 800 MSEK (16 097). Den organiska tillväxten uppgick till 5 
procent (2) och den valutajusterade tillväxten var 5 procent (7). 

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 1 890 MSEK (1 703) och rörelsemarginalen var 11,2 
procent (10,6). 

Resultat före skatt uppgick till 1 735 MSEK (1 461) och resultatet efter skatt var 1 258 MSEK         
(1 069). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,73 SEK (14,21). 

Rörelsens kassaflöde uppgick till 2 013 MSEK (1 264) motsvarande 107 procent (74) av 
rörelseresultatet (EBITA). 

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 SEK (7,00) per aktie. 

- Det är glädjande att vi har ytterligare ett framgångsrikt kvartal och år bakom oss. Vi har 
följt vår fastslagna strategi och vi är på god väg att nå de finansiella mål vi 
kommunicerade i september 2014. Den 28 september 2017 har vi för avsikt att hålla en 
kapitalmarknadsdag där vi kommer att presentera vår uppdaterade strategi och våra nya 
målsättningar kommenterar Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis. 

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, 
förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. 
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