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FÖRSTA HALVÅRET 2019 

• Resultat efter skatt uppgick till -1 207 (-418) TSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -5,77 (-2,00) SEK 

• Substansvärdet uppgick till 219,01 kr/aktie per den 30 juni 2019, jämfört med SEK 

228,08/aktie per den 31 december 2018. 

• Nettokassan uppgick till 25 218 TSEK, jämfört med 30 960 TSEK per den 31 december 

2018. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. 

 

VD KOMMENTAR 

Ett nytt portföljbolag har tillkommit under första halvan av året, finska Intera III har investerat i 

Psykoterapiakeskus Vastaamo, ett hälsoföretag inom psykisk ohälsa. Med detta så har vi tio 

portföljbolag. Det är dock inte så att det är brist på aktivitet i PE-fonderna, Litorina har gjort 

ett antal tilläggsförvärv till sin färskvaruspecialist JOHBECO, nu en koncern med ett antal 

bolag under sig. Även Intera har i Finland arbetat med att konsolidera säkerhetsbolag under 

bolaget AVARN. 

Transaktionsmarknaden ser från vårt perspektiv ut att vara aningen volatil. Norden är ett 

område med relativt många attraktiva och välordnade bolag vilket lockar många intressenter. 

Utbudet av bolag som är till salu och företräds av tredje part har varit högt under en ganska 

lång tid. Vi har märkt att fler transaktionsprocesser drar ut på tiden och rent av inte blir av då 

köpare och säljare inte kommer överens, till största del om priset. Det blir av större och större 

vikt för private equity köparna att verkligen vara noga och konsekventa i sina val av 

portföljbolag, priserna har gått upp och det måste finnas goda möjligheter att utveckla 



 
bolagen för att få en bra avkastning till sina investerare. Vikten av noggranna analyser och 

långa goda relationer är väldigt hög, det proaktiva arbetet måste ha haft en hög aktivitet för 

att nu och framöver komma väl till pass. 

Investeringsperioderna fortsätter för våra PE-fonder och fler portföljbolag kommer att 

tillkomma. Värdeutvecklingen på de befintliga portföljbolagen har under första halvan av året 

endast varit marginellt positiv, därav är bolagets resultat negativt för perioden och 

substansvärdet sjunker även det. Historiskt har vi sett att investeringskurvan inom kort 

vänder till en positiv trend, när arbetet i de underliggande portföljbolagen börja att ge 

avkastning och värdeökningar. 
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