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Pressmeddelande 9 oktober 2018 

 

Nobina kommunicerar nya finansiella 
mål på kapitalmarknadsdagen 
I samband med delårsrapporten för det andra kvartalet konstaterades att samtliga 
finansiella mål från börsintroduktionen infriats. I dag på kapitalmarknadsdagen 
presenteras de nya finansiella målen. 

 

Nobina har sedan introduktionen i juni 2015 uppvisat en årlig tillväxt på 6,4 procent, en 
nettoskuldsättning som legat inom målintervallet och en marginal på resultatet före skatt 
om 4,5 procent. Samtidigt som utdelningen varit minst 75 procent av justerat resultat 
före skatt. 

Nobina har fortsatt att växa och presenterar på kapitalmarknadsdagen strategin för 
lönsam tillväxt framåt, tillsammans med de nya finansiella målen: 

• Nobinas mål är en ackumulerad genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 
5% med 18/19 som basår. 

• Nobinas mål är att uppnå en marginal på resultatet före skatt (EBT) om 5% vid 
en genomsnittlig kontraktsålder på 50% av den genomsnittliga kontraktslängden. 

• Nobinas mål är att nettoskuldsättningsgraden, under normala omständigheter, 
ska ligga inom 3 till 4 gånger EBITDA, inkluderande strategisk skuldsättning 

• Nobina förväntas under normala omständigheter, årligen dela ut mer än 75% av 
resultatet efter betald skatt. 
  

– Det övergripande målet för Nobina, är att generera en stabil och lönsam tillväxt över 
tid, där de finansiella målen har utformats för att möta såväl marknadens krav som 
samhällets förändring, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd för Nobina. 

För att följa kapitalmarknadsdagen live, gå till Nobina.com  

https://www.nobina.com/en/investor-relations/capital-markets-day/ 
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Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2018, kl. 08:00. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mattias Gelinder, IR-chef Nobina +46 72 - 967 02 61 
David Erixon, Kommunikationschef Nobina +46 72 - 967 02 84 

Om Nobina  
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis 
avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik 
med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina 
branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. 
Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra 
aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 
Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden.   
Bolaget omsätter drygt 9 miljarder SEK (2017/18), har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna, 
Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com  
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