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K V A R TA L S R A P P O R T

B U R E S S TA R K A S T E R E S U LTAT N Å G O N S I N
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 843 MSEK (131)
• Vinsten per aktie ökade till 14,17 SEK (0,69)
• IT och InfoMedia synliggör stora övervärden. Exitvinster om 1 600 MSEK
skapar utrymme för fortsatta satsningar.
• Substansvärde 95 SEK per aktie
• Bure Hälsa och Sjukvårds rörelseresultat före goodwillavskrivningar
uppgick till 48 MSEK (14).
Rörelsemarginalen ökade från 2,9% till 5,6 %.

Efter rapportperiodens utgång:
• Värdestegring på 200 MSEK på innehav inom InnovationsKapital

”

Bure – ett tillväxt- och kunskapsföretag.

]

[ BURE JANUARI – MARS 2000 ]
Burekoncernen genomför nu en omfattande förändring; från affärsområden till investeringsområden, från i
huvudsak noterade till onoterade
aktieinnehav, från bred investeringshorisont till koncentration mot kunskapsintensiva företag inom IT, InfoMedia och den nya ekonomin. Bures
rapporter till aktieägarna kommer därför att anpassas till den förändrade
strategiska inriktningen.
Den beslutade utdelningen av Bure
Hälsa och Sjukvård AB kommer att
verkställas i anslutning till börsnoteringen, som beräknas ske under september 2000. För att göra det enklare
att följa Bure Hälsa och Sjukvård och
Bure kommer separata kvartalsrapporter att presenteras. Två skilda
dokument distribueras till aktieägarna
redan detta kvartal.

Koncernen
Koncernens resultat efter finansiella
poster uppgick till 1 843 MSEK (131)
vilket är Bures starkaste resultat
någonsin. Huvuddelen har genererats
inom IT och InfoMedia verksamheterna. Affärsintensiteten har varit hög
under perioden och präglats av stora
avyttringar som synliggjort betydande
övervärden i form av realisationsvinster. Därutöver redovisar bolagen
inom de prioriterade områdena överlag god tillväxttakt och bra resultat.
Bure Hälsa och Sjukvård har fortsatt
att utvecklas väl med hög tillväxt och
förbättrade rörelsemarginaler.
Bures utbildningsbolag har nu en
total försäljningstakt på över 1 200
MSEK på årsbasis.
I början av året avyttrades merparten
av de Framfab-aktier som erhölls
vid avyttringen av Guide Konsult.
Den sammantagna realisationsvinsten uppgick till 1 130 MSEK.
I januari genomförde Sifo en nyemission i vilken Bure deltog med
413 MSEK. Därefter har Bure minskat
sitt ägande i Sifo med 10 procentenheter vilket skapat en realisationsvinst om 448 MSEK. Bures innehav
i Sifo uppgår nu till 39 procent av
kapitalet. Dessutom har Sifo avyttrat
Research & Consulting och Sifo Interactive Media vilket medfört realisa-

tionsvinster på sammanlagt 384
MSEK under perioden. Sifos rörelse
har utvecklats väl.
Värdetillväxten för Bures noterade
innehav har ökat med 35 procent.
Generalindex ökade under samma
period med 13,9 procent. Bures substansvärde per sista mars uppgick till
10 370 MSEK, vilket innebar 95 SEK
per aktie. Aktiekursen vid periodens
utgång uppgick till 74 SEK per aktie.
Medelantalet anställda i koncernen
uppgick till 8 307 (6 079) varav 30 (24)
är anställda i moderbolaget.

IT, InfoMedia och
den nya ekonomin
Bures investeringar koncentreras nu
till områdena IT, InfoMedia och andra
kunskapsintensiva bolag i den nya
ekonomin med betoning på onoterade aktieinnehav. Bure kommer att i
ökad grad verka i tidiga faser av företagens utveckling vilket betyder fler
venture capital investeringar.
Flera av bolagen inom IT och InfoMedia har haft en stark utveckling under
perioden. Dimension ökade sin omsättning med 95 procent, tillväxten är
organisk och med bibehållen god lönsamhet. Cygate, vars resultat var negativt föregående år beroende bland
annat på fusionsarbete, har nu vänt
utvecklingen och visar positivt resultat
med ökande orderingång. För Citat
och Dimension pågår förberedelser för
börsnotering som ska ske under 2000.
Under perioden har nya investeringar
genomförts i e-handelsbolag, bland
annat snabbväxande Buyonet, samt
avyttring av halva innehavet i Enlight
Interactive med en realisationsvinst
om 23 MSEK.

Bure Hälsa och Sjukvård
Bure Hälsa och Sjukvård, som avses
att börsnoteras i september 2000, är
Nordens ledande privata hälso- och
sjukvårdsföretag med en försäljningstakt om ca 3 200 MSEK. Verksamheten, som har över 4 500 anställda
och etableringar i sex länder, är nu
ett renodlat och snabbväxande kunskapsföretag med hög organisk tillväxt. Nettoomsättningen ökade under
perioden med 76 procent till 847

MSEK (481). Rörelseresultat före
goodwillavskrivningar uppgick till 48
MSEK (14). Rörelsemarginal har förbättrats till 5,6 procent (2,9). Bure
Hälsa och Sjukvård upprättar från och
med detta kvartal egna kvartalsrapporter.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter skatt
uppgick till 1 332 MSEK (16) efter
nedskrivning av aktievärden med 242
MSEK. I resultatet ingår realisationsvinster på netto 1 618 MSEK (42).
Moderbolagets soliditet uppgick den
31 mars till 85 procent (75). Vid
årsskiftet uppgick soliditeten till 69
procent.
Nettot av moderbolagets likviditetsreserv, bestående av börsnoterade
aktier, fordringar och skulder uppgick
till 537 MSEK (213). Därutöver hade
moderbolaget outnyttjade kreditfaciliteter uppgående till 1 925 MSEK
(1 344).
Ägarstruktur 31 mars, antal aktieägare 21 200.
Svenska
privatpersoner
Pensions- och
aktiefonder
Övriga
aktiebolag

Stiftelser
Försäkringsbolag

Övriga investeringar
Chematurs nettoomsättning uppgick
till 66 MSEK (134) med ett rörelseresultatet före goodwillavskrivningar
om -16 MSEK (-6). Arbetet med bolagets omstrukturering fortsätter.
Många av de internationella teknikkonsultbolagen inom kemisektorn
redovisar en svag utveckling varför
branschen står inför en fortsatt strukturering. Detta leder till att olika vägar
för Chematurs utveckling och ägande
för närvarande prövas.
Gunnebo, Europaledande säkerhetskoncern inom intrångsskydd, utvecklades under perioden positivt. Rörelseresultatet uppgick till 46 MSEK (19).
Gunnebo-aktien har utvecklats mycket väl under inledningen av året. Värdet på Bures innehav ökade med 238
MSEK under perioden och uppgick
till 709 MSEK sista mars.
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[ BURE JANUARI – MARS 2000 ]
Nobel Biocare har stärkt sin marknadsposition under perioden genom
tecknande av ett exklusivt distributörsavtal rörande global distribution
av dentala membranprodukter. Rörelseresultatet uppgick till 55 MSEK (52)
justerat för engångskostnad avseende inlösen av syntetiska optioner.
Börsvärdet har ökat starkt under perioden. Marknadsvärdet på Bures innehav om 15 procent uppgick den 31
mars till 857 MSEK.
Scribonas resultat uppgick till 38
MSEK. En dekonsolidering av Bures
innehav i Scribona genomfördes i
slutet av 1999 genom omstämpling av
A-aktier till B-aktier. Scribona-aktien
har haft en svag utveckling under
perioden. Marknadsvärdet på Bures
innehav uppgick den 31 mars till 493
MSEK. Bures ägarandel uppgår till
50 procent.

Utdelning av Bure Hälsa och
Sjukvård
Vid Bures bolagsstämma beslöts att
Bure Hälsa och Sjukvård ska delas ut
till aktieägarna och noteras på OM
Stockholmsbörsens O-lista under
nytt namn. Beslutet innebär att aktieägare i Bure för varje tvåtal aktier får
en aktie i Bure Hälsa och Sjukvård.
Planen är att notering ska ske i
september månad. Separat prospekt
kommer att distribueras till aktieägarna i september.

31 mars 2000

• Substansvärde 95 SEK per aktie
• Substansvärdet ökade med 23 procent under kvartalet.
• Bure Hälsa och Sjukvård ingår till bokfört värde med
13,40 SEK per aktie.
Bures substansvärde beräknas enligt följande:
För noterade innehav är marknadsvärdet bestämt till senaste
betalkurs per balansdagen. Motsvarande gäller också för
värdepappersinnehav i moderbolagets finansverksamhet.
För onoterade innehav är marknadsvärdet bestämt genom
användande av European Venture Capital Associations (EVCA)
värderingsrekommendationer eller värderats av extern part.
EVCAs rekommendationer innebär att marknadsvärdet har
bestämts på grundval av värdet vid den senast inträffade trans-

Antal aktier, tusental
Antal ägare
varav utländska, %
Utdelning, SEK per aktie
Aktiekurs
Direktavkastning1), %
Totalavkastning, %
1)
2)

Beräknad på aktiekursen på bokslutsdagen
Utdelades i april 2000.

Värdestegring inom
InnovationsKapital
I anslutning till samgående mellan
det av InnovationsKapital 15 procent
ägda Altitun och amerikanska telecombolaget ADC Tele Communication Inc. har Altitun värderats till
8 800 MSEK. Det innebär att Bures
investering i Altitun ökat i värde från
bokfört 3 MSEK till 200 MSEK.

Kontantutdelning till aktieägarna
Kontantutdelning till aktieägarna har
utgått med 3 SEK per aktie motsvarande totalt 327 MSEK.

Substansvärde

Aktiedata

Bures skattetvist
Kammarrätten i Göteborg har beslutat i frågan om Bures skattestatus
under 1993. I domen fastställer Kammarrätten att Bure skall beskattas
som investmentbolag under hela
1993. Detta innebär att Bure ej skall
betala inkomstskatt för det aktuella
året, vilken uppskattades till 187
MSEK inklusive ränta vid utgången av
1999.

Efter rapporttidens utgång

31 dec 1999

Bure Finans, 5%
Onoterade
innehav,
51%

MarknadsOnoterade
noterade
innehav,
innehav,
50%
44%

Marknadsnoterade
innehav,
50%

aktionen i värdepappret där en extern part deltagit, exempelvis
vid senaste nyemission. Bland annat Bure Hälsa och Sjukvård,
Axnet, Udac, Chematur, Simonsen, Vittra, Vendator, Hagabadet, Systeam och Locus Medicus är upptagna till bokfört
värde.
Bure Finans omfattar moderbolagets övriga värdepappersinnehav där noterade innehav upptagits till marknadsvärde,
samt nettot av samtliga övriga tillgångar och skulder till bokfört värde.

31 mars
2000

31 mars
1999

31 dec
1999

31 dec
1998

109 100
21 200
27
74,00
27,6

109 100
15 100
29
51,00
Neg.

109 100
21 300
21
3,002)
58,00
5,2
5,9

109 100
13 200
34
2,88
57,50
5,0
15,3
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[ IT OCH INFOMEDIA ]
IT, InfoMedia och närliggande
områden.
Investeringsverksamheten inriktas
primärt på onoterade bolag med
behov av aktiva ägare med branschmässig och finansiell kunskap. Genom lång erfarenhet av IT- och InfoMedia- bolag och ett stort nordiskt
och växande internationellt nätverk
inom branschen kan Bure tillföra
värdefulla kontakter, strukturerat
styrelsearbete och stöd i företagens
expansion.
Initialt fokuseras investeringarna på
IT-tjänster, IT-produkter, E-handel,
E-learning och Media & Informationstjänster. Vidare kommer Bure att
genomföra rena venture capital in-

Strategier för värdeskapande

vesteringar inom prioriterade områden. Mindre investeringar kommer
också att göras i syfte att skapa insyn
i närliggande branscher där potential
finns för framtida engagemang.

Nya bolag – uppbyggnad och
etablering av position
Genom ett tidigt engagemang och ett
aktivt ägarskap stödja och utveckla
bolagens affärsidé och affärer samt
genomföra värdeskapande program.
Målet är att realisera innehavet genom börsnotering eller strukturaffärer
som ytterligare ökar bolagets attraktivitet och värde.

För att ytterligare stärka positionen
som investerare inom IT och InfoMedia kommer Bures internationella
närvaro att behöva öka inom flera
områden.
Transaktionstakten kommer att öka
vilket innebär att såväl antalet investeringar som avyttringar genom
t ex börsnoteringar kommer att öka.

Unga bolag - expansion
Investeringar i företag, huvudsakligen
onoterade företag, som byggt en
stark eller nära ledande position och
som med ytterligare resurser snabbare kan expandera produktprogram

[ C I TAT ]

”

Framtida investeringar
inom Bure kommer att
koncentreras till om-

[ C Y G AT E ]

Sveriges ledande marknadskommunikationsföretag med inriktning mot
cross-media. En helhetsleverantör
av kommunikation

Nordens ledande företag inom nätverksintegration med verksamhet
i Sverige, Finland, Danmark, Polen
och Baltikum.

• Citats expansion följer plan med en
stark tillväxt, 50 procent, jämfört med
samma period förra året.

• Bolaget har i allt väsentligt genomfört
sin omstrukturering som börjar ge
effekt med ökad orderingång som
resultat. Cygate, vars resultat var negativt föregående år beroende på bland
annat fusionsarbete, har nu vänt
utvecklingen och visar positivt resultat.

rådena IT, InfoMedia
och den nya ekonomin

• Notering på OM Stockholmsbörsen
planeras till senhösten.
• Under perioden har ett nytt koncept
lanserats ”Just in Time” som ska korta
ledtiderna och öka kundernas intäkter.

Resultaträkning, MSEK
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Resultatandelar i intresseföretag
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
Goodwillavskrivningar
Rörelseresultat 1)

Kv 1
2000
70
-69
0
1
-2
-1

Kv 1
1999
47
-45
0
2
-1
1

Rullande
12 mån
230
-225
0
5
-5
0

Kv 1
2000
145
-144
0
1
-1
0

Kv 1
1999 2)
138
-132
0
6
0
6

Helår 1)
12 mån
571
-589
0
-18
-1
-19

Nyckeltal
Tillväxt, %
Operativt kassaflöde före investeringar, MSEK
Operativt kassaflöde efter investeringar, MSEK
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, %
Bures investerade kapital, MSEK
Ägarandel av kapital, %
Medelantal anställda

50,0
-3
-8
2,3
32
76
259

9,6
11
11
5,9
32
87
163

-3
-13
14,0
-

-6
-9
0,6
300
62
212

-

-

1)

Exklusive exitresultat.

1)
2)

Bolaget skapades genom fusioner i maj 1999.
Proforma
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sjukvårdssektorn, inom ramen för
One-Stop Divisionen accelererar.

Marknad
Dimension har gynnats starkt av den
explosiva utvecklingen inom e-handelsområdet och har befäst sin
ledande marknadsposition med bibehållen hög lönsamhet.

och marknader av egen kraft eller
genom kompletteringsförvärv. Dessa
investeringar kan på sikt realiseras
genom börsnotering eller värdeskapande strukturaffärer.
Etablerade bolag – omstrukturering
Innebär investeringar i större företag
som redan har en ledande position
inom sitt produktområde eller på sin
marknad. Bures engagemang tar
sikte på att ytterligare exploatera
dessa företags potential. Bures erfarenhet att på kort tid bygga nya och
konkurrenskraftiga strukturer kring
duplicerbara affärskoncept är en
viktig komponent i denna strategi.

Marknadsutvecklingen för Bures övriga IT och InfoMedia bolag har under
perioden i huvudsak varit god.

Citat är idag ett ledande företag inom
den snabbväxande sektorn marknadskommunikation och har en stark
position i Sverige inför en fortsatt
expansion med god lönsamhet och
hög tillväxttakt.
Under perioden har Simonsens verksamhet stabiliserats och visar en
positiv utveckling. Företagets satsning på E-handelslösningar för distribution av förbrukningsmaterial till

[ DIMENSION ]

[ SIFO ]

Ledande företag inom infrastrukturlösningar för affärskritiska system, serverlösningar, lagring, middleware och
tjänster för TIME-sektorn, finans samt
industri och handel.
(TIME-Telecom, Internet, Media, Entertainment)
• Bolagets utveckling är fortsatt mycket
stark och marknadsdominansen inom
affärskritiska system har under perioden stärkts ytterligare. Bolagets försäljning ökade med 95 procent och
rörelseresultatet ökade med
50 procent.
• Notering på OM Stockholmsbörsen
planeras till senhösten.

[ SYSTEAM ]

Bolaget har befäst sin position som
Europas största företag inom medieoch omvärldsbevakning. Förvärvet av
brittiska Romeike Group är ett viktigt
led i strategin att öka koncernens internationella närvaro och därigenom
säkerställa positionen som alternativ
partner till internationella kunder.
• Sifos rörelse har utvecklats väl. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar
och jämförelsestörande poster ökade
med 169 procent. Observer Media
Intelligence ökade intäkterna mot föregående år med 83 procent och resultatet med 163 procent.

Specialiserade på standardiserade affärssystem och IT-lösningar för små och
medelstora företag.
Ledande i Sverige på konsulttjänster
kring och implementering av affärssystemen JD Edwards och Jeeves.
• Systeams omsättning ökade med 28 procent. Bolaget har i likhet med andra
IT-konsultbolag haft lägre beläggning än
förväntat vilket påverkat resultatet under
första kvartalet.

• Under perioden avyttrades Sifo Research & Consulting.

Kv 1
2000
257
-239
0
18
0
18

Kv 1
1999
132
-120
0
12
0
12

Rullande
12 mån
895
-815
0
80
0
80

Kv 1
2000
279
-206
0
73
-21
52 1)

Kv 1
1999
252
-225
0
27
-3
24

Rullande
12 mån
1 123
-944
0
179
-50
129

Kv 1
2000
171
-167
0
4
-2
2

Kv 1
1999 1)
134
-116
0
18
-1
17

Rullande
12 mån
661
-593
0
68
-7
61

94,9
5
4
15,0
158
69
149

58,7
-17
-18
12,8
155
69
100

72
65
64,2
-

10,7
138
123
14,0
722
39
1 460

29,2
32
25
25,8
508
51
1 132

18,1
191
120
42,1
-

27,6
3,0
255
30
562

405

-

1)

Härutöver har Sifo exitresultat på 384MSEK.

1)

Förvärvades i april 1999.
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Plattformen för fortsatt

[ CR&T ]

[ UDAC ]

Sveriges ledande företag inom datalogi
och datorteknik som genom avancerat
forsknings- och konsultarbete identifierar och exploaterar idéer för att därefter
kommersialisera dem.

IT-konsultföretag inriktat mot hälso- och
sjukvården och offentlig sektor, samt
drift av högkvalitativa system för dagligvaruhandel och sjukvård.

lönsam expansion inom
IT, InfoMedia och den nya
ekonomin har stärkts
rejält.

• Bolagets högteknologiska kuvösverksamhet, det vill säga utveckling av
bolag i mycket tidiga stadier, är nu en
väsentlig del av verksamheten. Aktiviteter har påbörjats för att väsentligt utöka
denna värdeskapande verksamhet.
• Spotfire, Appgate och Gatespace, som
vuxit fram ur kuvösverksamheten utvecklas väl. En börsnotering av Spotfire
planeras.

[ BUYONET ]
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.

[ LOCUS MEDICUS ]
Hälsoportal på Internet med fokus på
läkare och vårdinrättningar.
• Locus Medicus expansion utvecklas
planenligt. Under första kvartalet har
etablering genomförts i Finland. Etablering i Holland pågår och kommer att
följas av ytterligare europeiska
marknader under året.

• Konsultverksamheten utvecklas väl.
Justerat för utvecklingskostnader för
Alfa uppgick företagets rörelseresultat
till 2 MSEK.
• Alfasystemet, har driftssatts på Previa
i april.
• Driftstjänster (datorhotell) utvecklas
också väl.

[ AXNET ]
Värdeadderande distributör inom områdena nätverk och perifera IT-produkter, bland varumärkena finns bl. a Axis,
Epson, NEC och Ascend.
• Axnets sortiment av kvalificerade
produkter har fortfarande en svag
marknad.
• Bolagets omsättning blev 34 MSEK (51)
och rörelseresultatet -1 MSEK (2).

• Under första kvartalet ökade Buyonets
försäljning med 116%.
• Bures ägarandel uppgår till 27% med
ett marknadsvärde om 54 MSEK.

FONDER
[ CR O S S AT L A N T I C PA R T N E R /
ABBINGDON VENTURE ]
Detta är fonder som investerar i amerikanska bolag i tidiga utvecklingsskeden.
Bure deltar i fonderna med ett totalt
investeringsåtagande om 6 MUSD.
Innehavet i dessa fonder har medfört
exitvinster på 28 MSEK under perioden.
Därutöver finns orealiserade övervärden i
noterade innehav på 11 MSEK.

[ N O R D I C C A P I TA L ]
Bures investeringar inom ramen för
Nordic Capital uppgick 31 mars till
367 MSEK. Under perioden genomfördes inga investeringar. Bures största
investering inom fonden utgörs av
Mölnlycke Health Care 93 MSEK och
13 procent ägarandel. Efter rapporttidens utgång har Bure via Nordic Capial
investerat 17 MSEK i Microtonic Group
som utvecklar och producerar avancerade komponenter för hörselutrustningar.

[ I N N O VAT I O N S K A P I TA L ]
Innovationskapital består av två fonder
om totalt 175 MSEK respektive 350
MSEK. Investeringarna sker i bolag
i tidiga utvecklingskeden. Bures investeringsåtagande uppgår till 23 procent av fonderna eller totalt 120 MSEK.
Hittills har Bure investerat 38 MSEK
i Innovationskapital. Marknadsvärdet
på dessa investeringar, beräknat enligt
den i branschen vedertagna EVCAmodellen, uppgår till 364 MSEK.
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[ INVESTERINGAR INOM UTBILDNING ]
Utbildningsverksamhetens nettoomsättning uppgick till 270 MSEK (118)
med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar om 17 MSEK (14). Årstakten i omsättningen är för närvarande ca 1 200 MSEK. Rörelsemarginalen uppgår till 6,5 procent under
första kvartalet.
Under slutet av 1998 och under 1999
genomförde Bure ett betydande antal
förvärv av utbildningsföretag inom
såväl företagsutbildning och skolor.
Det fortsatta utvecklingsarbetet drivs
nu vidare utifrån de tre navföretagen.
Mercuri International för säljutbildning, Informator Training Group för ITutbildning och Vittra för skolverksamheten. Under innevarande år kommer
förvärvstakten att vara lugnare. Fokus
kommer framförallt att ligga på förvärv som ger särskild nischkompetens, t ex inom e-learning området.
Marknad
Marknaden för företagsutbildning
fortsätter att växa starkt, såväl i
Sverige som internationellt. Behovet
av mer kompetent personal och nya
arbetsformer i näringslivet skapar ett
fortsatt stort behov av kompetensutveckling och utbildning. Utbildningsindustrin präglas vidare av alltfler omstruktureringar och förvärv,
samtidigt som nya former för distribution av kunskap, s.k. e-learning, får
successivt större betydelse. Företagen inom Bures utbildningsverksamhet ligger långt framme i denna
utveckling.

Mercuri International
Bolaget utvecklas väl i sin nya koncernstruktur och med sin nya ledningsorganisation. Under slutet av
1999 kompletterades verksamheten
med Mercuri FinEast, med verksamhet i bl.a. Finland, Baltikumområdet
och delar av Ryssland. Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till
177 MSEK (52). Mercuri är Europas
ledande kompetensutvecklingsföretag inom försäljning, marknadsföring
och ledarutveckling.

riktar Informator sig nu kraftfullt på ett
flertal aktiviteter inom e-learning
området. Detta avser bl.a. ett företagsspecifikt portalprojekt och utveckling av nya digitalt distribuerade
kurser.

Verksamheten inom Mercuri fokuseras nu på att implementera gemensamma och förstärkta produktkoncept samt att komplettera ledningsfunktionerna inför en fortsatt
stark tillväxt. Expansionen, som möjliggörs bl a genom att efterfrågan på
utbildning inom marknadsföring och
försäljning ökar starkt.

Vittra
Fyra nya skolstarter förbereds inför
hösten. Ledningen har förstärkts för
att säkerställa vidare expansion.
Vittra har ett betydande antal förfrågningar om framtida skolstarter.
Vittra, som idag har 12 skolor i drift,
ökade nettoomsättningen med 37 procent till 26 MSEK (19). Vittras ambition och målsättning är att bredda
verksamheten mot service, tjänster
och produkter som är näraliggande
till skolverksamheten. Exempel på
detta är konsultverksamhet och nya
läromedel, t ex i form av så kallad
web-based-training.

Informator Training Group
Informator Training Group växte
snabbt under 1999 och sammanslagningen av de sex förvärvade bolagen
börjar nu ge resultat. Arbetet med
att etablera verksamheten under ett
och samma varumärke forsätter.
Verksamheten har haft ett bra första
kvartal och omsättningen uppgick till
55 MSEK.
Informator är en komplett leverantör
av IT-utbildningar och har en tydlig
marknadsledande position i Sverige.
Förutom en fortsatt stark satsning på
försäljning och marknadsföring, in-

Informators målsättning är att vara
ledande aktör inom web-baserad ITutbildning. Med Informators koncept
och helhetssynsätt som bas kommer
en internationalisering på sikt att inledas.

Roger Holtback
VD och koncernchef
Göteborg den 10 maj 2000
Investment AB Bure (publ)

Kommande rapporter:
Halvårsrapport 17 augusti
Resultaträkning , MSEK
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Resultatandelar i intresseföretag
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
Nyckeltal
Tillväxt, %
Operativt kassaflöde före investeringar, MSEK
Operativt kassaflöde efter investeringar, MSEK
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, %
Bures investerade kapital, MSEK
Ägarandel av kapital, %
Medelantal anställda

Kv 1
2000
270
-253
0
17

Kv 1
1999
118
-104
0
14

Rullande
12 mån
879
-820
0
59

128
-16
-19
902
382
100
884

-

-

Niomånadersrapport 30 oktober
Bokslutskommuniké 21 februari 2001
För ytterligare information
kontakta:
Roger Holtback, VD,
031-335 76 35
Hans Ljungkvist, Finansdirektör,
031-335 76 35
Ulrika Stenson, IR-ansvarig,
031-335 76 51
Information finns också på
http://www.bure.se
Denna rapport har inte varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.

Investment AB Bures bolagsstämma beslutade den 4 april 2000 att affärsområdet Bure Hälsa och Sjukvård skall delas ut.
I syfte att tydliggöra Bures finansiella ställning utan Bure Hälsa och Sjukvård redovisas koncernens siffror även proforma exklusive affärsområdet
Bure Hälsa och Sjukvård.

Bure koncernen
Kv 1
Kv 1
2000
1999

Resultaträkningar, MSEK

Helår
1999

Bure exkl. Bure Hälsa och Sjukvård
Kv 1
Kv 1
Helår
2000
1999
1999

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Exit-resultat
Resultatandelar i intresseföretag
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

2 169
-2 124
1 993
23
2 061

3 822
-3 680
7
2
151

15 444
-15 262
276
77
535

1 322
-1 325
1 993
23
2 013

3 341
-3 213
7
2
137

13 177
-13 115
275
75
412

Goodwillavskrivningar
Rörelseresultat

-246 1)
1 815

-40
111

-235
300

-227
1 786

-28
109

-173
239

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

1
68
12
-52
-1
1 843

0
34
18
-32
0
131

33
209
59
-162
8
447

1
68
9
-47
-1
1 816

0
34
15
-25
0
133

33
209
41
-129
8
401

Minoritetsintressen
Skatter
Nettoresultat

-249
-49
1 546

-22
-34
75

-64
-159
224

-245
-41
1 530

-24
-30
79

-59
-111
231

Bure koncernen
31 mars
31 mars
2000
1999

31 dec
1999

Balansräkningar2), MSEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
varav goodwill
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

8
3
3
11

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

5 613
1 053
407
1 974
2 940
11 987

Koncernens kassaflödesanalys, MSEK
Kassaflöde från rörelsen
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

206
857
781
987

5
2
4
10

947
232
908
855

8
4
2
11

448
193
913
361

4 210
705
309
1 264
4 367
10 855

4 054
264
331
2 171
4 541
11 361

Bure koncernen
Kv 1
Kv 1
2000
1999

Helår
1999

244
-209
35

262
-328
-66

606
-220
386

-109
1 916
-83
1 759

-89
12
-118
-261

-2 844
335
-402
-2 525

-1 323

545

2 729

Periodens kassaflöde

436

284

204

Förändring av likvida medel

436

284

204

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

Bure exkl. Bure Hälsa och Sjukvård
31 mars
31 dec
2000
1999

6
2
2
9

605
937
953
558

4 327
1 004
356
1 674
2 197
9 558

6
3
2
9

924
253
094
018

2 885
218
275
1 921
3 719
9 018

Bure exkl. Bure Hälsa och Sjukvård
Kv 1
Helår
2000
1999
175
-243
-68

1) I posten ingår engångsavskrivningar av goodwill med 182 MSEK avseende Chematur, Vennersborg och Axnet.
2) Försäkringsbolaget SPP har beslutat om återbäring till sina kundföretag. Burekoncernens andel härav, enligt besked från SPP, uppgår till 252 MSEK
varav 197 MSEK hänförs till Bure Hälsa och Sjukvård. Dessa har ej tagits upp som tillgång i balansräkningen.

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
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