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S TA R K A S T E  H A LV Å R S R E S U LTAT E T  N Å G O N S I N

• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2 403 MSEK (286)

• Vinsten per aktie uppgick till 18,05 SEK (1,45)

• Substansvärdet ökade med 54% under perioden till 97 SEK (48) per aktie

• Bure Hälsa och Sjukvård, under namnändring till Capio, ökade rörelse-
resultatet före goodwillavskrivningar med 52% till 90 MSEK (59). 
Rörelsemarginalen uppgick till 5,3% (5,6)

• Dimensions starka tillväxt under hög lönsamhet fortsätter. Rörelseresultat
före goodwillavskrivningar ökade till 50 MSEK (33) samtidigt som den
organiska tillväxten uppgick till 100%

• Moderbolaget genomförde investeringar i 20 bolag till ett värde av 
724 MSEK

• Tre planerade börsnoteringar under hösten

Efter rapportperiodens utgång:

• Investment AB Bure byter namn till Bure Equity AB
• Renodlingen fortsätter – realisationsvinst om 332 MSEK vid försäljning av

kvarvarande innehav i Gunnebo

Bure – ett tillväxt- och kunskapsföretag
inom private equity”

2/jan - juni 2000
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Koncernöversikt
Koncernens resultat efter finansiella post-
er uppgick till 2 403 MSEK (286). I resul-
tatet ingår återbetalning av SPP-medel
med 201 MSEK, vilket redovisas som
jämförelsestörande post. 

Affärsintensiteten har under kvartal 2, 
liksom under kvartal 1, varit hög och
präglats av flera stora avyttringar som
synliggjort betydande värden och realisa-
tionsvinster. Total realisationsvinst under
perioden uppgår till 2 384 MSEK. Därut-
över har moderbolaget genomfört invest-
eringar och tilläggsinvesteringar i 20 bolag
uppgående till 724 MSEK samt beslutat
om deltagande i investeringsfonder om
400 MSEK.

InnovationsKapital genomförde i maj sin
första avyttring, det i media uppmärk-
sammade Altitun som såldes till ameri-
kanska ADC Telecommunications. Bures
innehav under ett och ett halvt år resulte-
rade i en realisationsvinst om 202 MSEK
på en investering om 3 MSEK. Likvid
erhölls i form av aktier i ADC Telecommu-
nications, som fortsatt att öka i värde var-
vid Bures innehav den 14 augusti upp-
gick till motsvarande ca 275 MSEK.

Under perioden avyttrades 9 procent-
enheter av innehavet i Gunnebo, som gav
en realisationsvinst om 76 MSEK. Bure
ägde därefter 21 procent i Gunnebo.

I början av året avyttrades merparten 
av de Framfabaktier som erhölls vid av-
yttringen av Guide Konsult. Sammanta-
get har Guide/Framfabaffären medfört
realisationsvinster om 1 127 MSEK. Under
våren avyttrades 11 procentenheter av
innehavet i Observer vilket innebar en
realisationsvinst om 447 MSEK.

Under juni avyttrade Bure hela sitt aktie-
innehav i datadistributören AxNet. Samti-
digt ökade innehavet i Cygate från 62 till
67 procent.

Bures substansvärde per sista juni upp-
gick till 10 577 MSEK, motsvarande 97
SEK per aktie. Substansvärdet har ökat
med 54 procent under perioden. Av
ökningen är ca hälften hänförligt till
omvärdering av Bures onoterade inne-
hav. 

Aktiekursen vid periodens utgång upp-
gick till 66 SEK per aktie. Aktiekursens
tillväxt under året inklusive lämnad utdel-
ning till aktieägarna uppgick till 19,0 pro-
cent. Findatas avkastningsindex ökade
under samma period med 7,3 procent.

Bure Hälsa och Sjukvård är inför den
förestående utdelningen till aktieägarna
och börsnoteringen under namnändring 
till Capio AB (publ). Resultatet fortsätter
att utvecklas väl med god tillväxt.

Medelantalet anställda i koncernen upp-
gick till 8 681 (7 805) varav 31 (26) är
anställda i moderbolaget. 

Satsning på TIME
Bures strategi är att investera i bolag
inom TIME-sektorn, dvs Telecom, Inter-
net, Media och Edutainment, med be-
toning på onoterade aktieinnehav. Strate-
gin innebär att verka i såväl tillväxtbolag 
i tidiga faser genom bl a fonder som 
större bolag där Bure kan ta tydliga ägar-
positioner.

Det första halvårets resultat har medfört
att Bure avsevärt stärkt sin finansiella
ställning. Moderbolaget hade vid halv-
årsskiftet en nettolånefordran och med
de under hösten ytterligare planerade
avyttringarna skapas betydande utrymme
för investeringar inom TIME. Därtill ger
marknadsnedgången för bolag inom tek-
nologisektorn Bure utomordentliga möjlig-
heter till ökat affärsflöde till attraktivare
värderingar. Den finansiella styrkan, 
i kombination med Bures nätverk utgör
grunden för att Bure skall ta en ledande
roll som investor inom TIME på private
equitymarknaden. 

För att tydliggöra Bures närvaro i private
equity sektorn har styrelsen föreslagit 
att bolaget skall ändra namn till Bure
Equity AB (publ). Beslut fattas på extra
bolagsstämma den 17 augusti.

Dimension ökade sin omsättning med
100 procent till 670 MSEK. Tillväxten är
helt organisk och styrs av mycket stark
efterfrågan på bolagets tjänster. Rörelse-
resultatet före goodwillavskrivningar upp-
gick till 50 MSEK (33). Dimension avses
börsnoteras under senhösten 2000.

CRT är ett av de mest intressanta inkuba-
tor- och högteknologibolagen i Sverige
vad avser forskning inom IT-och telekom-
sektorn. Under andra kvartalet ökade
Bure sin ägarandel i CRT från 49 till 
65 procent. Samtidigt beslöts att tillsam-
mans med CRT starta en fond där CRTs
erfarenheter inom start-ups och utveck-
ling av högteknologiska företagsidéer
skall överföras också till nya externa
bolag. Bures åtagande i fonden, som
efterhand skall utökas med fler investorer,
uppgår till 100 MSEK.

Observer är genom förvärvet av brittiska
Romeike Group Europas ledande företag
inom medie- och omvärldsbevakning.
Observers strategi är att öka den inter-
nationella närvaron för att därigenom
säkerställa positionen som partner till
stora internationella kunder. Under inled-
ningen av 2000 genomförde Observer en
nyemission om totalt 825 MSEK, av vilken
Bure svarade för 413 MSEK. Sifo Research
and Consulting och Sifo Interactive Media

avyttrades under första kvartalet vilket
medfört realisationsvinster på samman-
lagt 384 MSEK. Bure har minskat ägandet
i Observer med 11 procentenheter under
perioden. Ägarandelen uppgår till 38 pro-
cent och hade den 30 juni ett marknads-
värde om 2 534 MSEK.

Bolagen inom Utbildningsverksamheten 
i Bure utvecklas väl och den samlade netto-
omsättningen ökade till 547 MSEK (294)
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
uppgick till 43 MSEK (31). Årstakten 
i omsättningen är för närvarande ca 
1 200 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick
till 7,9 procent under första halvåret. 

Informator Training Group (ITG) fortsätter
sin satsning inom e-learningområdet och
har under juni förvärvat 20 procent av 
e-learning företaget Boxer Technologies 
i Norge. Genom denna och det under
våren ingångna samarbetsavtalet med
amerikanska DigitalThink Inc blir ITG den
mest kompletta leverantören av webb-
baserad interaktiv IT-utbildning i Sverige.
ITG’s omsättning uppgår på årsbasis till
ca 230 MSEK. 

Vittra har som första utbildningsföretag 
i Sverige utvecklat ett e-learningkoncept
för grundskola och gymnasium. Koncep-
tet, som innebär utbildning på elektronisk
väg går under namnet Vittras Virtuella
Värld, introduceras på L’estradska sko-
lans gymnasium med början i höst.

Capio börsnoteras i höst
Capio är Nordens ledande privata hälso-
och sjukvårdsföretag med verksamhet 
i sex länder. Capio har en försäljningstakt
på årsbasis om ca 3 300 MSEK med hög
organisk tillväxt. Nettoomsättningen
ökade med 61 procent till 1 705 MSEK
(1 056). Rörelseresultat före goodwill-
avskrivningar uppgick till 90 MSEK (59)
motsvarande en rörelsemarginal om 5,3
procent (5,6). Capio har därutöver intäkts-
fört 144 MSEK för återbetalning av SPP-
medel. Capio upprättar separat halvårs-
rapport. Capio är inne i slutfasen inför sin
börsnotering på OM Stockholmsbörsens
O-lista, vilken planeras ske i höst. I sam-
band med noteringen skall bolaget delas
ut till Bures aktieägare. För två Bureaktier
kommer en aktie i Capio att erhållas. 

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter skatt upp-
gick till 1 677 MSEK (292) efter nedskriv-
ning av aktievärden med 307 MSEK. 
I resultatet ingår realisationsvinster på
netto 1 993 MSEK (145).

Resultatet har belastats med en kostnad
på 12,4 MSEK avseende Bures skuld till
innehavare av syntetiska optioner utgivna
1997.

[  B U R E  J A N U A R I  –  J U N I  2 0 0 0  ]
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[  B U R E  J A N U A R I  –  J U N I  2 0 0 0  ]

Moderbolagets soliditet uppgick den 30
juni till 81 procent (71). Vid årskiftet upp-
gick soliditeten till 69 procent.

Nettot av moderbolagets likviditetsreserv,
bestående av börsnoterade aktier, ränte-
bärande fordringar med avdrag för skul-
der uppgick till 234 MSEK (-341). Därut-
över hade moderbolaget avtalade out-
nyttjade kreditfaciliteter uppgående till 
1 510 MSEK (1 020). 

Övriga investeringar
Chematurs nettoomsättning uppgick till
129 MSEK (284) med ett rörelseresultatet
före goodwillavskrivningar om -13 MSEK
(-24). Arbetet med bolagets omstrukturer-
ing fortsätter och olika vägar för Chema-
turs utveckling och ägande prövas. Mark-
naden för Chematur är fortsatt svag.

Gunnebo, Europaledande säkerhetskon-
cern inom intrångsskydd, fortsatte att
utvecklas starkt under andra kvartalet.
Resultatet efter finansiella poster ökade
med 81 procent till 134 MSEK (74), varav
jämförelsestörande poster uppgick netto
till 36 MSEK (0). Bure äger 21 procent i
Gunnebo och värdet på Bures innehav
uppgick till 473 MSEK per sista juni. 

Nobel Biocare har under perioden ökat
nettoomsättningen med 16 procent till

999 MSEK (860). Rörelseresultatet upp-
gick till 128 MSEK (116). Marknadsvärdet
på Bures innehav om 15 procent uppgick
den 30 juni till 734 MSEK.

Scribonas rörelseresultat uppgick till 
85 MSEK (27), inklusive 55 MSEK i åter-
bäring från SPP. För helåret bedömer
Scribona att såväl rörelseresultatet före
jämförelsestörande poster som resultatet
före skatt skall förbättras jämfört med
föregående år. Bures ägarandel uppgår till
50 procent med ett marknadsvärde om
385 MSEK den 30 juni.

Bures skattetvist 
Bure har avseende räkenskapsåret 1993
(Tax 94) en skattetvist om investment-
bolagsstatus var uppfyllt eller ej. Bure har
vunnit i både Länsrätten och Kammarrät-
ten. Riksskatteverket har överklagat Kam-
marrättens dom till Regeringsrätten. I års-
redovisningen för 1999, där denna tvist
redovisats under Ansvarsförbindelser,
uppskattades Bures kostnad till 187
MSEK inklusive ränta om målet skulle 
förloras.

Efter rapportperiodens utgång

Ändring av firma 
Bures verksamhet inriktas nu tydligt mot 

private equity marknaden. Styrelsen har
därför föreslagit att vid en extra
bolagsstämma den 17 augusti ändra
bolagets firma till Bure Equity AB (publ).

Delägarprogram för Capio AB
Styrelsen föreslår att vid en extra
bolagsstämma den 17 augusti godkänna
ett delägarprogram för ca 3 600 anställda
samt styrelseledamöter i Capio AB. Del-
ägarprogrammet syftar till att öka de
anställdas engagemang och motivation
samt att göra Capio mer attraktiv som
arbetsgivare. 

Avyttring av Essex
Inom Nordic Capital har Bures investe-
ring i Essex avyttrats med en exitvinst om
25 MSEK på en ursprunglig investering
om 16 MSEK.

Gunnebo världsledande
Gunnebo har förvärvat Chubb Safes och
blir därmed världsledande inom fysisk
säkerhet.

Bure har till utländska och svenska in-
stitutioner avyttrat sitt kvarvarande 
innehav om 4 238 600 aktier i Gunnebo.
Realisationsvinsten uppgår till 332 
MSEK i moderbolaget och 221 MSEK 
i koncernen.

30 juni 30 juni 31 dec 31 dec
Aktiedata 2000 1999 1999 1998

Antal aktier, tusental 109 100 109 100 109 100 109 100
Antal ägare 21 656 17 200 21 300 13 200

varav utländska, % 26 29 21 34
Utdelning, SEK per aktie - - 3,002) 2,88
Aktiekurs 66,00 51,00 58,00 57,50
Direktavkastning1), % - - 5,2 5,0
Totalavkastning, % 19,0 neg. 5,9 15,3

1) Beräknad på aktiekursen på bokslutsdagen
2) Utdelades i april 2000

Substansvärde
• Substansvärde 97 SEK per aktie den 30 juni.
• Substansvärdet ökade med 54 procent under perioden.
• Den 14 augusti uppgick substansvärdet till 94 SEK per aktie.

Bures substansvärde beräknas enligt följande:
För noterade innehav utgörs marknadsvärdet av senaste betal-
kurs per balansdagen. Motsvarande gäller också för värde-
pappersinnehav i moderbolagets finansverksamhet. 

För onoterade innehav har marknadsvärdet bestämts genom
användande av European Venture Capital Associations (EVCA)
värderingsrekommendationer eller värderats av extern part.
EVCAs rekommendationer innebär att marknadsvärdet fast-
ställs på grundval av värdet vid senast genomförda transaktion
i värdepappret där en extern part deltagit, exempelvis vid
senaste nyemission. 

Övriga onoterade aktier upptas till bokfört värde. Det gäller
Udac, Chematur, Simonsen, Vittra, Vendator, Systeam och
Locus Medicus med flera.

Bure Finans omfattar moderbolagets övriga värdepappersinne-
hav där noterade innehav upptagits till marknadsvärde, samt
nettot av samtliga övriga tillgångar och skulder till bokfört
värde. 

30 juni 2000 31 dec 1999

Onoterade 
innehav,
51%

Onoterade 
innehav,
50%

Noterade 
innehav,
49%

Noterade 
innehav,
50%
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113 MSEK (93). Rörelseresultatet före
goodwillavskrivningar uppgick till 9,2
MSEK (13,9). Trots ökade volymer präg-
las IT-utbildningsmarknaden av relativt
låg aktivitet och avvaktan inför nya 
produktlanseringar.

Vittra är Sveriges ledande friskoleföre-
tag med 12 skolor i drift. Under hösten
2000 startas ytterligare fyra skolor, bl a
L’estradska skolan i Stockholm med
kapacitet för 900 elever från grundskola
till gymnasium. Vittras nettoomsättning
ökade under perioden med 33 procent
till 52 MSEK (39). Rörelseresultatet före
goodwillavskrivningar uppgick till 1,3
MSEK (-0,9). Planering för start av
ytterligare fyra skolor under hösten
2001 pågår. Kostnaderna för detta
belastar löpande resultatet.

Innovationskapital består av två fonder
om totalt 200 MSEK respektive 350
MSEK. Investeringarna sker i bolag i 
tidiga utvecklingskeden inom Information
& Communication Technology och Health
Care. Bures investeringsåtagande i Inno-
vationskapital uppgår till 23 procent av
fonderna eller totalt 120 MSEK. Hittills
har Bure investerat 52 MSEK. 

I början av maj genomförde Innovations-
kapital sin första riktiga avyttring då det
15 procentiga innehavet i Altitun såldes
till amerikanska Nasdaq-noterade bolaget
ADC Telecommunications. Betalning er-

hölls i aktier som vid affärens upp-
görande noterades till 62 USD per aktie.
Det innebar en exitvinst för Bures del på
202 MSEK. Därefter har värdet på aktier-
na i ADC Telecommunications stigit var-
vid värdet på Bures innehav uppgick till
ca 275 MSEK den 14 augusti.

Innovationskapitals investeringar uppgick
den 30 juni till 222 MSEK, medan mark-
nadsvärdet, beräknat enligt EVCA’s
rekommendationer, uppgick till 2 200
MSEK. Bolagen BioInvent, Carmen
Systems, Kreatel och Spotfire planerar
börsnotering under 2001.

Innovationskapitals portfölj består av
investeringar i bolagen:

Altitun/ADC MathCore 
AppGate MedEikonos
Arexis Mitra
BioInvent Printeurope 
Carmen Proximion
Formex Radians
Heptagon Red Message 
Incirco Samba
Intermezzon Simtra
Kreatel Spotfire

Fonder

[  C I T A T  ]

Sveriges ledande marknadskommuni-
kationsföretag med fokus på att korta
ledtider inom kommunikations-
processen. 

• Citats snabba expansion fortsätter,
omsättningen har ökat med 44 procent 
jämfört med samma period föregående
år. Resultatförsämring i ett av dotter-
bolagen samt de planerade investering-
arna inför fortsatt hög tillväxt påverkar
periodens resultat negativt.

• Principöverenskommelse har träffats
om förvärv av IT-konsultföretaget Data
Unit. Därmed förstärks ytterligare Citats
helhetserbjudande, Communication
Just in Time.

• Målsättningen är att under året notera
bolaget på OM Stockholmsbörsen. 

Mercuri International är Europas ledande
kompetensutvecklingsföretag inom för-
säljning och ledarutveckling. Nettoom-
sättningen har ökat med 122 procent till
360 MSEK (162) främst till följd av för-
värv. Rörelseresultatet före goodwillav-
skrivningar har förbättrats till 33,5 MSEK
(18,1) medan rörelsemarginalen är lägre
jämfört med föregående år, vilket beror
på att stora kostnader för gemensam
koncept- och produktutveckling för 
Mercuribolagen belastar resultatet för
att säkerställa långsiktig lönsamhet.

Informator Training Group är Sveriges
ledande IT-utbildningsföretag. Ett om-
fattande utvecklingsarbete för införande
av e-learningmodeller pågår samtidigt
som förvärv av Boxer Technologies
genomförts under perioden. Informators
omsättning ökade med 22 procent till

Resultaträkning, MSEK 
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Resultatandelar i intresseföretag
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
Goodwillavskrivningar 
Rörelseresultat 

Nyckeltal
Tillväxt, %
Operativt kassaflöde före investeringar, MSEK 1

Operativt kassaflöde efter investeringar, MSEK 1

Avkastning på operativt sysselsatt kapital, %
Bures investerade kapital, MSEK
Ägarandel av kapital, %
Medelantal anställda

6 mån 6 mån Rullande
2000 1999 12 mån
141 98 250

-145 -91 -256
0 0 0

-4 7 -6
-2 -1 -4
-6 6 -10

44 17 -
-5 12 -6

-13 10 -18
neg. 24 -

33 33 -
76 82 -

260 163 -

6 mån 6 mån Rullande
2000 1999 12 mån
547 294 980

-504 -263 -912
0 0 0

43 31 68
-16 -7 -25
27 24 43

185 - -
7 - 85

-7 - 22
51 - -

424 - -
100 - -
950 - -

1) Kassaflöde ej tillgängligt för intresseföretag

[  I N N O V AT I O N S K A P I TA L  ]

[  U T B I L D N I N G S -
V E R K S A M H E T E N  ]
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[  C Y G A T E  ] [  D I M E N S I O N  ] [  S Y S T E A M  ]

Cygate fokuserar på att designa och
bygga nätverk för den nya Internet-
ekonomin. Genom skalbara, tillförlitliga
och säkra nätverk gör Cygate sina
kunder konkurrenskraftiga. Cygate är
etablerat i sex länder runt Östersjön 
och använder i sina lösningar produkter
från Cisco, Ascend och Nokia med flera.

• Cygate vände en förlust under sista
halvåret 1999 till vinst första halvåret
2000 bl a genom intensiv kundbearbet-
ning, vilket i Danmark ledde till en ut-
nämning som bästa nätverksintegratör. 

• Bolagets resultat utvecklas positivt. 

Ledande företag inom infrastruktur-

lösningar för affärskritiska system,

serverlösningar, lagring, middleware och

tjänster för TIME-sektorn, finans samt

industri och handel. Verksamhet 

i Sverige och Norge.

• Dimensions utveckling är mycket stark

och marknadsdominansen inom

affärskritiska system har stärkts ytter-

ligare. Bolagets omsättning ökade 

organiskt med 100 procent och rörelse-

resultatet ökade med 50 procent.

• Genom ett flertal stora kundaffärer samt 

underliggande stark tillväxt visar Dimen-

sion ett fortsatt mycket gott orderinflöde.

• Notering på OM Stockholmsbörsen 

planeras till senhösten.

Specialiserade på standardiserade 
affärssystem och IT-lösningar för 
små och medelstora företag. 
Ledande i Sverige på konsulttjänster
kring och implementering av affärs-
systemen JD Edwards och Jeeves.

• Systeams omsättning ökade med 
12 procent jämfört med föregående 
år men med ett sämre rörelseresultat. 
Bolaget har i likhet med andra IT-konsult-
bolag haft lägre beläggning än förväntat
vilket påverkat resultatet negativt.

6 mån 6 mån Rullande
2000 1999 12 mån
325 288 609

-322 -284 -628
0 0 0
3 4 -19

-2 0 -3
1 4 -22

13 - -
7 -11 16
3 -16 9
3 2 -

343 292 -
67 62 -

227 190 -

6 mån 6 mån Rullande
2000 1999 12 mån
670 334 1 105

-620 -301 -1 013
0 0 0

50 33 92
-0 0 0
50 33 92

100 53 -
17 12 55
14 11 46
31 34 69

158 155 -
69 69 -

156 106 -

6 mån 6 mån Rullande
2000 1999 12 mån
338 301 661

-343 -261 -624
0 0 0

-5 40 37
-4 -3 -7
-9 37 30

12 20 -
- - -
- - -

neg. - -
255 214
30 30

579 459

[  CR O S S  AT L A N T I C  PA R T N E R /

A B B I N G D O N  V E N T U R E  ]

Fonder som investerar i amerikanska

bolag i tidiga utvecklingsskeden. Bure

deltar i fonderna med ett totalt investe-

ringsåtagande om 6 MUSD. Det bokförda

värdet på Bures investeringar i fonderna

uppgår till 2,8 MUSD. 

Ur fonderna har hittills 6 bolag mark-

nadsnoterats varvid Bure synliggjort

övervärden uppgående till 52 MSEK.

[  N O R D I C  C A P I TA L  ]

Bures investeringar inom ramen för Nor-

dic Capital uppgick till 375 MSEK. Bures

största investering inom fonden utgörs av

Mölnlycke Health Care 93 MSEK och 13

procent ägarandel. Under andra kvartalet

bildades Nordic Capitals fjärde fond om

totalt 7 000 MSEK i vilken Bure deltar

med ett investeringsåtagande om 300

MSEK. Efter rapporttidens utgång har

innehavet i Essex avyttrats, vilket med-

fört en exitvinst för Bure på 25 MSEK på

en ursprunglig investering om 16 MSEK.
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Observers halvårsrapport publiceras den

22 augusti.

Internationellt ledande återförsäljare av
direkt nedladdningsbar programvara
över Internet med försäljning i över 
130 länder.

• Bure har tillsammans med Pricoa Capital
Group Ltd genomfört en nyemission om
6 miljoner USD i Buyonet International
Inc. 

• Bures ägarandel uppgår till 27 procent
med ett marknadsvärde om 54 MSEK.

[  B U Y O N E T  ]

Nordens främsta inkubationsföretag för
högteknologiska bolag  inom datalogi och
datorteknik, som genom avancerat forsk-
nings- och konsultarbete identifierar och
exploaterar idéer för att därefter kommer-
sialisera dem. I CRT’s inkubatorverksam-
het ingår f.n. Spotfire, Appgate, Pilotfish och
Gatespace. Etablerade i Göteborg, Stock-
holm och Linköping. Bure har under perio-
den ökat ägandet från 49 till 65 procent.

• Genom breddningen av ägandet i 
Gatespace har CRT synliggjort över-
värden om 34 MSEK i form av realisa-
tionsvinster under perioden.

• Enligt externa värderingar har CRT’s 
inkubatorportfölj ett värde om 1 630 MSEK,
varav CRT’s egen andel uppgår till 
255 MSEK.

[  C R T  ]

[  O B S E R V E R  ]

Koncernens kassaflödesanalys, MSEK

Kassaflöde från rörelsen
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv dotter- och intresseföretag
Försäljning av dotter- och intresseföretag
Investering i övriga anläggningstillgångar
Kassaflöde efter investeringar

Finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

6 mån            6 mån  Helår
2000 1999 1999

649 390 606
-808 -418 -220
-159 -28 386

-254 -842 -2 844
2 602 69 335
-112 -241 -402

2 077 -1 042 -2 525

-1 637 1 045 2 729
440 3 204

6 mån            6 mån  Helår
2000 1999 1999

405 - -
-827 - -
-422 -

Resultaträkningar, MSEK

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Återbäring från SPP**
Exit-resultat
Resultatandelar i intresseföretag
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

Goodwillavskrivningar
Rörelseresultat

Utdelningar
Övriga realisationsvinster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella poster
Resultat efter finansiella poster *)

Minoritetsintressen
Skatter
Nettoresultat

Balansräkningar, MSEK

Tillgångar
Anläggningstillgångar

varav goodwill
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Minoritetsintressen
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

*)  I rörelseresultatet ingår nedskrivningar med 224 MSEK.
**) Återbäring från SPP inkluderar även vår andel av intressebolagens återbäring.

Burekoncernen
6 mån             6 mån Helår
2000 1999 1999

4 550 7 641 15 444
-4 465 -7 430 -15 262

201 - -
2 292 40 276

86 27 77
2 664 278 535

-308 -94 -235
2 356 184 300

23 29 33
92 105 209
36 31 59

-105 -68 -162
1 5 8

2 403 286 447

-309 -35 -64
-126 -81 -159

1 968 170 224

Bure exkl. Bure Hälsa och Sjukvård
6 mån              6 mån Helår

2000 1999 1999

2 845 6 588 13 177
-2 821 -6 436 -13 115

56 - -
2 292 40 275

85 27 75
2 457 219 412

-269 -65 -173
2 188 154 239

23 29 33
91 104 209
28 26 41

-93 -53 -129
- 2 8

2 237 262 401

-278 -36 -59
-115 -68 -111

1 844 158 231

30  juni             30 juni        31 dec
2000 1999 1999

8 673 6 526 8 448
3 846 2 581 4 193
4 316 4 749 2 913

12 989 11 275 11 361

5 732 4 020 4 054
1 090 613 264

369 256 331
1 776 1 230 2 171
4 022 5 156 4 541

12 989 11 275 11 361

30 juni                31 dec
2000 1999

6 973 - 6 924
2 921 3 253
3 376 2 094

10 349 9 018

4 401 2 885
1 014 218

313 275
1 566 1 921
3 055 3 719

10 349 9 018

Kommande rapporter:
Niomånadersrapport 30 oktober
Bokslutskommuniké 21 februari 2001

För ytterligare information kontakta:
Roger Holtback, VD, 031-335 76 35
Hans Ljungkvist/Benny Averpil, 
Ekonomi- och Finansdirektör, 031-335 76 35
Knut Leman, Informationsdirektör, 031-335 76 75

Information finns också på www.bure.se

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport
och därvid följt rekommendation utfärdad av Före-
ningen Auktoriserade Revisorer FAR. De marknads-
noterade intressebolagen, vilka redovisas enligt
kapitalandelsmetoden, har ej omfattats av denna
granskning. En översiktlig granskning är väsentligt
begränsad i förhållande till en revision. Det har inte
framkommit något som tyder på att delårsrappor-
ten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredo-
visningslagarna.

Göteborg den 17 augusti 2000.

Bertel Enlund Lars Träff
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Investment AB Bure (publ), Box 5419, 402 29 Göteborg, Besöksadress: Mässans Gata 8, Org nr. 556454-8781, 
Telefon 031-335 76 35, Telefax 031-778 58 38, www.bure.se

Roger Holtback
VD och koncernchef

Göteborg den 17 augusti 2000
Investment AB Bure 
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