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Pressmeddelande 
23 oktober 2018, kl 08.30 

Delårsrapport januari-september 2018 Skånska Energi AB (publ) 

Ett år med fortsatt tillväxt och förbättrat resultat 

Efter årets tre första kvartal redovisades ett rörelseresultat på 26,0 Mkr, vilket är en förbättring med 3,4 
Mkr jämfört med föregående år. Året startade bra med ett starkt första kvartal framförallt hänfört till 
höga elpriser och god vattentillgång för affärsområde Produktion. Den kalla vintern ersattes med en 
ovanligt torr sommar vilket främst påverkat affärsområde Produktion negativt. Vi har haft ett tillflöde av 
kunder inom affärsområde Elhandel men resultatet är i nivå med föregående år till följd av pressade 
marginaler. Tillväxten inom affärsområde Energilösningar fortsätter främst inom Service och Sol. Vi 
kommer att fortsätta att tillföra ny kompetens för att skapa tillväxt och framtida lönsamhet för 
affärsområdet. 

”Skånska Energis resultat för 2018 visar på en positiv utveckling jämfört med i fjol. Vi har en bra tillväxt 
med förbättrat resultat. Vårt resultat kommer att förbättras om vi under hösten får ökade vattenflöden i 
våra vattenkraftverk”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi. 

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2018 

   Omsättningen uppgick till 85,7 Mkr (68,8). 
   Rörelseresultatet uppgick till 3,1 Mkr (5,0). 
   Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,7 Mkr (4,7). 
   Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,1 Mkr (3,6) och resultat per aktie 0,26 kr (0,45). 
   Vattenkraftverken i östra Småland har inte haft någon produktion under tredje kvartalet. 

 
Väsentliga händelser under året 
Regeringen publicerade den 22 augusti 2018 en ny intäktsramsförordning. Förordningen 
innehåller ett markant åtstramat regelverk avseende regleringen av elnätsavgifterna för 
tillsynsperioden 2020-2023. Bolagets bedömning är att den nya lagstiftningen inte kommer att 
påverka värdet på anläggningstillgångarna i Skånska Energis elnät. Däremot kommer den att 
medföra en minskning av framtida tillåtna intäktsramar. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Kraftringen Energi AB (publ), 556100–9852, lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande, 
rekommenderat av styrelsen, till aktieägarna i Skånska Energi AB (publ) om förvärv av samtliga 
aktier i Skånska Energi mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie, under en acceptfrist som 
löper till och med den 30 oktober. 

Acsnacs Energi AB, 559167–1499, och Infranode Energi AB, 559109–9147, återkallade sina bud den 
9 oktober respektive den 16 oktober som tidigare lämnats under september. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Marianne Sernevi, VD 
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69 
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se 

Fredrik Lundgren, CFO  
Tel: 046-507 44 
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se 

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den  
23 oktober 2018 kl. 08.30 CET. 

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida,  
www.skanska-energi.se/Finansiella-rapporter  

 

Kort om Skånska Energi AB  
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till 
konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och 
Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad 
el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.  

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om 
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar 
och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.  

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.  

För mer information om Skånska Energi, besök www.skanska-energi.se.  
 


