
 
   

Bure Equity AB (publ)  
Org.nr. 556454-8781, Box 5419, 402 29 Göteborg, tel. 031-708 64 00, fax 031-708 64 80 
www.bure.se 

Delårsrapport januari-mars 2008                           
 
 
Informationen i delårsrapporten är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2008 kl. 11:30 
 
 
 

 

Fortsatt fokus på renodling till utbildningskoncern, god tillväxt i portföljbolagen 

• Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade till 67 MSEK (63) exklusive exitresultat.  
EBITA-resultatet inklusive exitresultat uppgick till 139 MSEK (63). 

• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (399). 

• Moderbolagets egna kapital uppgick till 28,12 SEK (29,01) per aktie. 

• Koncernens nettoresultat uppgick till 112 MSEK (764). Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter 
uppgick till 112 MSEK (109). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till 1,21 SEK (7,11). 

• Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 107 MSEK (760). 
Rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter uppgick till 107 MSEK (105). 

• Bure genomförde under första kvartalet återköp av 585.000 aktier till ett värde av 20 MSEK. 

• Bure meddelade i januari 2008 att ambitionen är att den närmaste tolvmånadersperioden renodla 
Bures innehav inom utbildningssektorn och att se över bolagets kapitalstruktur. 

• Bures dotterbolag Citat avyttrade Appelberg Publishing Group med ett exitresultat i Burekoncernen 
på 43 MSEK. 

• I slutet av mars övertog Bures utbildningskoncern Anew Learning UVS Gymnasium i 
Malmö/Kristianstad. UVS kommer att konsolideras i koncernen fr o m 1 april. 

Efter rapportperiodens utgång 

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. 
 
 
Fullständig delårsrapport finns att läsa på http://www.bure.se 
 
Göteborg den 23 april 2008 
Bure Equity AB (publ) 
 
 
 
För information kontakta: 
Mikael Nachemson, VD tel. 031-708 64 20 
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör tel. 031-708 64 41, 0733-90 49 12 
Pia-Lena Olofsson, Koncernredovisningschef tel. 031-708 64 49, 0708-58 04 53 
 
 
 
Telefonkonferens den 24 april kl 09:00 
I morgon torsdagen den 24 april kl 09:00 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Mikael Nachemson 
och ekonomidirektör Jonas Alfredson. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapital-
marknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08-506 269 04. 
 


