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Stark organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet under det tredje 
kvartalet 2013 

Juli – september 2013 
Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 2 897 MSEK (2 788) och både den valutajusterade 
tillväxten och den organiska tillväxten uppgick till 4 procent (0 respektive -2). 
  
Rörelseresultat (EBITA)1) för perioden uppgick till 311 MSEK (272) och rörelsemarginalen 
förbättrades till 10,7 procent (9,8). 
 
Resultat före skatt uppgick till 294 MSEK (234) och resultat efter skatt uppgick till 207 MSEK 
(164). 
 
Resultat per aktie var 2,76 SEK (2,24) före utspädning och 2,76 SEK (2,17) efter utspädning. 
 
Rörelsens kassaflöde på 368 MSEK (362) motsvarade 119 procent (133) av rörelseresultatet 
(EBITA)1). 
 
Januari – september 2013  
Intäkterna för årets första nio månader uppgick till 8 436 MSEK (8 507). Den valutajusterade 
tillväxten uppgick till 2 procent (4) och den organiska tillväxten utgjorde 1 procent (0).  
 
Rörelseresultatet (EBITA)1) för perioden uppgick till 805 (709) MSEK och rörelsemarginalen 
förbättrades till 9,5 procent (8,3). 
 
Resultat före skatt uppgick till 764 MSEK (611) och resultat efter skatt till 539 MSEK (428). 
 
Resultat per aktie var 7,21 SEK (5,86) före utspädning och 7,15 SEK (5,66) efter utspädning. 
 
Rörelsens kassaflöde på 637 MSEK (547) motsvarade 79 procent (77) av rörelseresultatet 
(EBITA)1). 
 
– Jag kan konstatera att vårt långsiktiga fokus på att förbättra rörelsemarginalen fortsätter att ge 
resultat och att vi börjar närma oss vårt viktigaste finansiella mål, en rörelsemarginal om 10 
procent senast 2014. Det är även glädjande att kunna presentera en organisk tillväxt om 4 
procent för det tredje kvartalet 2013, säger Loomis VD och koncernchef Jarl Dahlfors.  
 
1)
Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade 

kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. 
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