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Fortsatt stark organisk tillväxt i USA och föreslagen höjd utdelning till 
7,00 SEK per aktie 

Oktober – december 2015 
Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 4 144 MSEK jämfört med 3 714 MSEK för 
motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (2) och den 
valutajusterade tillväxten var 5 procent (18).  
 
Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 479 MSEK (389) och rörelsemarginalen var 11,6 
procent (10,5). 
 
Resultat före skatt uppgick till 415 MSEK (361) och resultatet efter skatt var 299 MSEK (260). 
 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,97 SEK (3,45). 
 
Rörelsens kassaflöde uppgick till 384 MSEK (379) motsvarande 80 procent (97) av 
rörelseresultatet (EBITA). 
 
Januari – december 2015 
Intäkterna för året uppgick till 16 097 MSEK (13 510). Den organiska tillväxten uppgick till 2 
procent (3) och den valutajusterade tillväxten var 7 procent (14). 
 
Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 1 703 MSEK (1 370) och rörelsemarginalen var 10,6 
procent (10,1). 
 
Resultat före skatt uppgick till 1 461 MSEK (1 240) och resultatet efter skatt var 1 069 MSEK 
(910). 
 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 14,21 SEK (12,10). 
 
Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 264 MSEK (1 161) motsvarande 74 procent (85) av 
rörelseresultatet (EBITA). 
 

- I USA uppgick den organiska tillväxten till 10 procent, vilket är den högsta organiska 
tillväxten för ett enskilt kvartal sedan börsintroduktionen 2008. Genomförda satsningar på 
kontanthanteringstjänster (CMS) på den för oss viktiga amerikanska marknaden har varit 
framgångsrika. En ökad andel CMS och det koncernövergripande arbetet med kvalitet och 
effektivitet fortsätter att ge goda finansiella resultat, kommenterar Lars Blecko, koncernchef 
för Loomis.  

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