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BERGMAN & BEVING-KONCERNEN 

Bokslutskommuniké 1 april 2000 – 31 mars 2001  
• Resultatet efter finansnetto ökade till 603 MSEK (392). I resultatet ingår 

jämförelsestörande poster med 116 MSEK (0). 
• Resultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 24% till ny rekordnivå 

487 MSEK. 
• Resultatet per aktie ökade till 14,10 SEK (9,20). 
• Kontantutdelning föreslås till 5,00 SEK (4,25). 
• Utdelning och särnotering av Lagercrantz Group och Addtech förbereds. 
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Resultat efter finansnetto, MSEK
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Not: Resultatsiffrorna avser resultat efter finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster. 
Bergman & Bevings affärsidé är värdeskapande teknikhandel. Koncernen har under räkenskapsåret 2000/2001 varit organiserad i 
fem affärsområden: Electronics, Industry, Tools, MediTech och Lagercrantz Group.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Nettoomsättningen ökade med 11% till 8 925 MSEK (8 073). 
Resultatet efter finansnetto ökade till 603 MSEK (392). I 
resultatet ingår jämförelsestörande poster med en positiv 
nettopåverkan om totalt 116 MSEK. 

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 24% 
till ny rekordnivå, 487 MSEK (392). 
Samtliga affärsområden uppvisar högre årsresultat och 
försäljning jämfört med föregående år. Orsakerna till 
resultatökningen är främst de interna effektiviseringsprogram 
som genomförts under året, en gynnsam marknadssituation samt 
ökat fokus på förbättring av vinstmarginalen. För fjärde kvartalet 
uppgick resultatet för koncernen till 133 MSEK, vilket är en 
förbättring med 6% jämfört med motsvarande period föregående 
år. 

Marknadssituationen har under större delen av räkenskapsåret 
varit god. Under fjärde kvartalet har försäljningen mattats av, 
framförallt inom affärsområde Electronics. Affärsområde 
MediTech uppvisade positiv utveckling för fjärde kvartalet, med 
ett resultat för kvartalet på 29 MSEK (17). 

Resultatet för räkenskapsåret motsvarar en vinst per aktie av 
14,10 SEK, att jämföra med 9,20 SEK för räkenskapsåret 
1999/2000. Resultat per aktie exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 11,10 SEK (9,20) 
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AFFÄRSOMRÅDEN 

ELECTRONICS 
Nettoomsättningen ökade med 9% till 2 381 MSEK (2 180). 
Resultatet efter finansnetto, men före jämförelsestörande poster 
ökade med 63% till ny rekordnivå 119 MSEK (73). Efter 
föregående räkenskapsårs starka avslutning har resultattillväxten 
fortsatt under den första delen av året, huvudsakligen beroende 
på hög efterfrågan på komponenter inom elektronikindustrin 
samt att integrationen av det förvärvade Berendsen Components 
fått full effekt.  

Marknaden för elektronikkomponenter har under räkenskapsårets 
fjärde kvartal mattats av. Electronics har den övervägande delen 
av sin försäljning till elektronik- och telekommunikationssektorn. 
Långsiktigt är detta marknader med hög underliggande tillväxt 
men för närvarande präglas dessa marknader av konjunkturell 
nedgång. 

För att tidigt möta marknadsavmattningen har Electronics inlett 
ett åtgärdsprogram för anpassning av kostnader och 
produktportfölj. Målet är att i verksamheten, som generellt sett 
har hög andel rörliga kostnader, minska kostnadsmassan med 
30 MSEK på årsbasis. Reserv för omstruktureringskostnader på 
cirka 62 MSEK, redovisad som jämförelsestörande post har lagts 
upp, där det utöver åtgärder för reducerade kostnader också 
reserverats för två specifika fall av kundförluster. 

Området nischdataprodukter, som vid ingången av 
räkenskapsåret stod för cirka 15% av affärsområdets försäljning 
har under året omstrukturerats med försäljning och avveckling av 
vissa produktgrupper som följd. 

Affärsområde Electronics ingår, tillsammans med affärsområdet 
Lagercrantz Group, efter den 1 april 2001 i bolaget Lagercrantz 
Group AB som är en av två enheter som förbereds för utdelning 
och särnotering på Stockholmsbörsens O-lista. För mer 
information om detta hänvisas till stycket med rubriken 
”Avknoppningar”. 

INDUSTRY 
Nettoomsättningen ökade med 23% till 2 471 MSEK (2 001). 
Resultatet efter finansnetto, men före jämförelsestörande poster 
ökade med 26% till 155 MSEK (123). Den starka starten på året 
lade, tillsammans med fokus på renodling och lönsamhet, 
grunden för årets goda omsättnings- och resultattillväxt. 
Verksamheterna i Finland har under 2000/2001 utvecklats 
mycket positivt och står nu för närmare 40% av affärsområdets 
resultat. Under andra hälften av räkenskapsåret har ökningstakten 
i försäljningen minskat, men någon stor negativ 
konjunkturpåverkan har inte märkts av. 

Verksamheten inom Industry är sedan våren 2001 organiserad i 
tre affärsenheter: Production Systems, Component Systems och 
Transmission Systems. 

Production Systems omfattar värdeadderande tjänster, produkter 
och lösningar till produktionsprocesser inom industrin. Området 
har utvecklats väl under räkenskapsåret. I synnerhet har den 
största delen inriktad mot telekommunikationsindustrin haft en 
god volym- och resultattillväxt. Försäljningen har däremot 
mattats av under fjärde kvartalet. En balanserad 
försäljningsfördelning mellan maskiner, testutrustning, material 
och tjänster minskar dock konjunkturkänsligheten för 
affärsenheten. 

Component Systems med specialkomponenter inom elektronik, 
mekanik och elektromekanik, uppvisar mycket god 
resultattillväxt för året. Konjunkturläget har varit gynnsamt och 
åtgärder i mindre lönsamma enheter har givit god resultateffekt. 

Inom Transmission Systems har året präglats av 
omstruktureringar. I december år 2000 förvärvades det O-
listenoterade FB Industri Holding AB genom ett offentligt 
erbjudande. Inom befintlig verksamhet har flyttningar, 
organisationsförändringar och uppstart av nytt affärsdatasystem 
belastat resultatet. Vidtagna anpassningar och åtgärder förväntas 
påverka resultat positivt nästa räkenskapsår. 

Affärsområde Industrys verksamhet bedrivs från den 1 april 
2001 under namnet Addtech AB och är en av två enheter som 
förbereds för utdelning och särnotering på Stockholmsbörsens 
O-lista. För mer information om detta hänvisas till stycket med 
rubriken ”Avknoppningar”. 

TOOLS 
Nettoomsättningen steg med 2% till 2 839 MSEK (2 785). 
Volymtillväxten har påverkats negativt av att affärer med låg 
marginal (så kallade genomfaktureringsaffärer) medvetet har 
reducerats. Rensat för genomfaktureringsaffärer har 
nettoomsättningen ökat med 5%. Resultatet efter finansnetto, 
men före jämförelsestörande poster ökade med 4% till 122 
MSEK (117). 

Konjunkturen inom de största kundmarknaderna tillverknings- 
och byggnadsindustri har under året varit stabilt god. 
Byggindustrin på den näst största geografiska marknaden Norge 
har under året uppvisat fortsatt positiv utveckling. Efterfrågan 
från fordonsindustrin och elektronikindustrin har minskat under 
det sista kvartalet. 

Under verksamhetsåret har affärsområdets största bolag Luna 
utvecklats mycket positivt, dels genom att koncentrera 
verksamheten till verktyg och maskiner, dels genom ett 
omfattande effektiviseringsprogram. 
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Inom affärsområdet pågår ett långsiktigt affärsutvecklingsarbete 
som syftar till att skapa konkurrenskraftiga leverantörsbolag med 
specialiserade sortiment för väl definierade behovsområden. 
Bolagen har en specialistprofil inom sina respektive områden och 
representerar ett relativt komplett sortiment. Ett framgångsrikt 
exempel på ett sådant bolag är Skydda, som specialiserat sig på 
området personligt skydd. Under verksamhetsåret bildades 
ytterligare två bolag i enlighet med denna strategi. De nybildade 
bolagen är Grunda AB och Gigant AB. Gigant tillhandahåller 
kunskap, tjänster och produkter för den personliga arbetsplatsen 
inom industrin. Grunda säljer, genom återförsäljare, ett brett 
underhållssortiment för Bygg, Industri och Fastighet. 

Som ett led i affärsutvecklingen fortsätter samordning av IT och 
logistik. Under året har hela affärsområdet anslutits till en 
gemensam IT-plattform vilket syftar till ökad effektivitet och 
sänkta kostnader. 

I syfte att renodla verksamheten har bolagen Polytrade och 
Gunfred lagts ned under räkenskapsåret. Lönsamma produkter 
som tidigare distribuerats av dessa bolag har överförts till andra 
bolag inom affärsområdet. Essve Finland, som historiskt uppvisat 
dålig lönsamhet, har under räkenskapsåret avyttrats. 

Tools har under 2000/2001 lanserat branschportalen 
www.toolstore.se med inriktning mot industri- och byggsektorn. 
Reaktionerna från kunderna är mycket positiva. Tools är, tack 
vare branschportalen, Nordens ledande aktör inom e-handel 
business-to-business för verktyg och förnödenheter till industri- 
och byggvaruhandeln. Andelen elektronisk orderfångst uppgår 
till över 70% av affärsområdets volym. Vidareutveckling och 
marknadsföring av www.toolstore.se prioriteras för att 
tillsammans med affärsområdets kunder och partners skapa ett 
väl fungerande handelssystem gentemot slutkunder. 

MEDITECH 
Nettoomsättningen steg med 5% till 941 MSEK (899). Resultatet 
efter finansnetto, men före jämförelsestörande poster, ökade med 
20% till 61 MSEK (51). MediTech avslutade verksamhetsåret 
med en mycket starkt kvartalsresultat 29 MSEK (17). 

Det är främst lab-verksamheten inom MediTech som haft en 
stark avslutning efter en något svagare inledning av 
verksamhetsåret. Orsakerna är främst att hänföra till en förbättrad 
efterfrågan i Norge och Danmark, samtidigt som vidtagna 
effektivitetsåtgärder och organisationsförändringar givit resultat. 
Under verksamhetsåret har lanseringen av portalen 
www.labora.se skett med ett positivt mottagande från marknaden. 

Verksamheten med inriktning mot diagnostik har för 
räkenskapsåret 2000/2001 haft en stabil utveckling och befäster 
den starka marknadspositionen. 

MediTechs verksamhet med inriktning förbrukningsmaterial för 
dentalmarknaden har utvecklats positivt både på export och på 
hemmamarknaden. Genomförda kostnadsrationaliseringar har 
även haft effekt. Portalen www.fd.se med tandläkare som 
målgrupp, har utvecklats positivt under verksamhetsåret med en 
fortsatt ökning av antalet kunder. 

Verksamheten med egenproducerade dentalprodukter och 
medicinsk tekniska produkter i plast har haft en svagare 
utveckling under året. Prishöjningar på råmaterial och 
inkörningsproblem för nya produkter är den främsta förklaringen. 
Här vidtas nu åtgärder för att effektivisera produktionen och 
återställa vinstmarginalen, vilka beräknas få effekt under 
kommande verksamhetsår. 

LAGERCRANTZ GROUP 
Nettoomsättningen ökade med 39% till 297 MSEK (214). 
Resultatet efter finansnetto, men före jämförelsestörande poster 
ökade med 7% till 16 MSEK (15). 

Den största enheten inom Lagercrantz Group, Lagercrantz 
Communication, fortsätter att utvecklas positivt avseende 
omsättning och resultat. Lagercrantz Communication, som 
arbetar med högt teknik- och kompetensinnehåll har under 
räkenskapsåret väsentligen stärkt sin marknadsposition gentemot 
bredbandsföretag och företag på 3G-marknaden. Under sista 
kvartalet tecknades ett ramavtal med Ericsson Radio Systems AB 
gällande leverans av 3G testutrustning till Ericssons laboratorier 
för forskning och utveckling. 

Etablering av verksamhet i Danmark och förvärv av verksamhet i 
Finland under året har belastat årsresultatet negativt. Resultatet 
för dessa enheter bedöms väsentligen förbättras under 
innevarande räkenskapsår. 

Affärsområde Lagercrantz Group AB ingår, tillsammans med 
affärsområdet Electronics, efter den 1 april 2001 i bolaget 
Lagercrantz Group AB som är en av två enheter som förbereds 
för utdelning och särnotering på Stockholmsbörsens O-lista. För 
mer information om detta hänvisas till stycket med rubriken 
”Avknoppningar”.

http://www.toolstore.se/
http://www.toolstore.se/
http://www.labora.se/
http://www.fd.se/
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AFFÄRSOMRÅDEN 
 Nettoomsättning 12 mån Resultat 12 mån
  
MSEK 

2000/ 
2001 

1999/ 
2000 

1998/
1999

2000/
2001

1999/
2000

1998/ 
1999 

Electronics 2 381 2 180 1 804 119 73 66 
Industry 2 471 2 001 1 703 155 123 119 
Tools 2 839 2 785 2 820 122 117 96 
MediTech 941 899 826 61 51 55 
Lagercrantz Group 297 214 194 16 15 11 
Moderbolaget/koncernposter -4 -6 -4 14 13 4 
KONCERNEN TOTALT 8 925 8 073 7 343 487 392 351 
 

NETTOOMSÄTTNING – 
kvartalsuppgifter 

2000/2001 1999/2000 

MSEK Kv4 Kv3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 
Electronics 606 665 580 530 575 558 487 560 
Industry 709 675 543 544 543 525 495 438 
Tools 701 780 702 656 682 763 641 699 
MediTech 291 255 186 209 264 259 170 206 
Lagercrantz Group 83 93 66 55 51 62 47 54 
Moderbolaget/koncernposter 1 -3 -1 -1 -3 -1 0 -2 
KONCERNEN TOTALT 2 391 2 465 2 076 1 993 2 112 2 166 1 840 1 955 
 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO – 
kvartalsuppgifter 

2000/2001 1999/2000 

MSEK Kv4 Kv3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 
Electronics  29 36 31 23 36 17 4 16 
Industry 39 44 36 36 40 27 32 24 
Tools 33 40 25 24 29 32 28 28 
MediTech 29 17 4 11 17 20 5 9 
Lagercrantz Group 0 8 5 3 3 6 2 4 
Moderbolaget/koncernposter 3 3 4 4 1 6 3 3 
KONCERNEN TOTALT 133 148 105 101 126 108 74 84 
 

Not: Resultatsiffrorna avser resultat efter finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster. 
Jämförelsesiffrorna har justerats för interna överlåtelser av bolag.



 

    

     

 www.bb.se Bokslutskommuniké Bergman & Beving-koncernen 1 april 2000 – 31 mars 2001. Sid 5 (7)  
 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Helår 
MSEK 2000/ 

2001 
1999/ 
2000 

1998/ 
1999 

Nettoomsättning 8 925 8 073 7 343 
Rörelsens kostnader -8 427 -7 666 -6 981 
Jämförelsestörande poster 116   
RÖRELSERESULTAT 614 407 362 
Finansiella intäkter och kostnader  -11 -15 -11 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 603 392 351 

Skatter -204 -128 -114 
PERIODENS RESULTAT 399 264 237 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING  
MSEK 2001 03 31 2000 03 31 1999 03 31 
TILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 644 464 505 
Övriga anläggningstillgångar 754 681 719 
Varulager 1 305 1 198 1 185 
Kortfristiga fordringar 1 574 1 301 1 228 
Likvida medel 876 683 482 
SUMMA TILLGÅNGAR 5 153 4 327 4 119 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 2 194 1 920 1 821 
Räntebärande skulder och avsättningar 1 013 914 824 
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1 946 1 493 1 474 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 153 4 327 4 119 
 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS   
MSEK 2000/

2001
1999/ 
2000 

1998/ 
1999 

Den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar 488 417 372 
Förändringar i rörelsekapital 50 -62 -129 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 538 355 243 
Investeringar i dotterföretag och andra affärsenheter -339 -37 -494 
Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter 45 13 7 
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -119 -129 -128 
Avyttringar av övriga anläggningstillgångar 229 50 24 
KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERING 354 252 -348 

Finansieringsverksamheten -190 -39 249 
PERIODENS KASSAFLÖDE 164 213 -99 

Likvida medel vid årets början 683 482 573 
Kursdifferens i likvida medel 29 -12 8 
Likvida medel vid periodens slut 876 683 482 
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NYCKELTAL PER AKTIE   
SEK 2000/

2001
1999/ 
2000 

1998/ 
1999 

   
Resultat 14,10 9,20 8,30 
- varav jämförelsestörande poster 3,00   
Resultat efter full konvertering 13,70 9,20 8,30 
Eget kapital 78,70 67,10 63,60 
Eget kapital efter full konvertering 79,90 68,60 63,60 

ANTAL AKTIER I 1000-TAL  
Antal aktier efter periodens återköp 27 865 28 630 28 630 
Antal aktier efter full konvertering 28 713 29 478 28 630 
Vägt antal aktier efter återköp 28 240 28 630 28 630 
Vägt antal aktier efter konvertering 29 088 28 772 28 630 

 

LÖNSAMHET, FINANSIELL STÄLLNING OCH 
INVESTERINGAR 
Avkastningen på sysselsatt kapital för räkenskapsåret var 22% 
och på eget kapital 19%. Motsvarande siffror för föregående 
räkenskapsår var 16% respektive 14%. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för 
räkenskapsåret till 538 MSEK (355). Koncernens finansiella 
nettoskuld uppgick till 71 MSEK (200). 

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 43 %, att jämföra 
med 44 % vid räkenskapsårets ingång. Eget kapital per aktie, 
justerat för det antal aktier som är återköpta, uppgick till 78,70 
SEK, att jämföra med 67,10 SEK vid räkenskapsårets ingång. 
Räknat på antal aktier efter full konvertering skulle soliditeten 
och eget kapital per aktie uppgå till 45% respektive 79,90 SEK. 

Investeringar i anläggningstillgångar exklusive vad som 
tillkommit via företagsförvärv har under räkenskapsåret uppgått 
till 119 MSEK (129). Värdet av avyttrade anläggningstillgångar 
har uppgått till 229 MSEK (50). Nettoinvesteringar i 
bolagsförvärv uppgick till 294 MSEK (24). 

NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Stefan Wigren, f.n. vice VD i Bergman & Beving, har vid 
dagens styrelsemöte utsetts till ny verksällande direktör och 
koncernchef med tillträde den 22 augusti 2001 i anslutning till 
Bergman & Bevings ordinarie bolagsstämma. 

Anders Börjesson, som varit VD och koncernchef för Bergman & 
Beving i 11 år, har utsetts till styrelsens ordförande i de båda 
kommande börsbolagen Addtech AB och Lagercrantz Group AB. 

Anders Börjesson föreslås vidare av styrelsen att utses till 
arbetande vice ordförande i Bergman & Beving AB den 22 
augusti 2001 då Anders Börjesson avgår som verkställande 
direktör. 

FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR 
Bergman och Beving har under räkenskapsåret 2000/2001 
förvärvat 15 verksamheter med en sammanlagd årsomsättning 
om cirka 740 MSEK. Efter räkenskapsårets utgång har 
ytterligare två bolag förvärvats med en årsomsättning om cirka 
20 MSEK. 

Affärsområde Industry har gjort sju förvärv, bland annat det 
börsnoterade bolaget FB Industri Holding AB. Under året 
förvärvade bolag till affärsområde Industry har en total 
årsomsättning uppgående till cirka 470 MSEK. 

Affärsområde Electronics har gjort tre förvärv. Under kvartal 
fyra har Kablageproduktion i Västerås AB med 75 anställda 
förvärvats. Under året förvärvade bolag till affärsområde 
Electronics har en total årsomsättning om cirka 140 MSEK. 

Affärsområde Tools har gjort fyra förvärv under året. Förvärvad 
årsomsättning uppgår till totalt cirka 100 MSEK. 

Lagercrantz Group har gjort ett förvärv under räkenskapsåret. 
Förvärvad årsomsättning uppgår till cirka 30 MSEK. 

Under räkenskapsåret 2000/2001 har Bergman & Beving– 
koncernen sålt tre verksamheter med en årsomsättning 
uppgående till cirka 150 MSEK. 

MEDARBETARE 
Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare inom 
koncernen till 3 263* vilket kan jämföras med 2 693 vid 
räkenskapsårets ingång. 545 anställda har tillkommit via de 
företagsförvärv som genomförts under räkenskapsåret. 
* Siffran är ändrad jämfört med lämnad bokslutskommuniké 22 maj 2001 

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 
I syfte att förbättra koncernens avkastning på eget kapital och 
vinst per aktie beslutade Bergman & Bevings ordinarie 
bolagsstämma i augusti 2000 att bemyndiga styrelsen att 
återköpa egna aktier till ett antal om högst 2 863 036 
motsvarande 10% av antalet utestående aktier. Under 
räkenskapsåret har 765 200 B-aktier, nominellt belopp 
uppgående till 7 652 000 SEK, motsvarande 2,7% av det 
utestående antalet aktier återköpts. Totalt anskaffningsvärde för 
återköpta aktier uppgår till drygt 84 MSEK, motsvarande ett 
genomsnittligt pris per aktie på 109,85 SEK. Samtliga aktier 
som förvärvats under räkenskapsåret kvarstår som innehav vid 
räkenskapsårets utgång. Efter räkenskapsåret utgång har inga 
förändringar i innehavet av egna aktier skett. 

Styrelsen har beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämma om 
förnyat mandat om återköp av egna aktier. Förslaget omfattar 
mandat för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie 
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bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets 
innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av  samtliga aktier 
i bolaget. Återköp skall ske över börsen. Styrelsens mandat 
föreslås även att innefatta möjligheter att använda återköpta 
aktier som likvid vid förvärv eller att sälja återköpta aktier på 
annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv. 

AVKNOPPNINGAR 
Styrelsen i Bergman & Beving AB planerar att föreslå ordinarie 
bolagsstämman den 22 augusti  avknoppning och utdelning till 
aktieägarna av dotterbolagen Lagercrantz Group AB och 
Addtech AB. De två nya bolagen med firmor Lagercrantz Group 
AB respektive Addtech AB avser att ansöka om notering på 
Stockholmsbörsens O-lista. Bergman & Bevings verksamhet 
renodlas därigenom i tre separata börsnoterade bolag. 
Avknoppningarna avses ske i form av utdelning enligt Lex Asea 
efter beslut på ordinarie bolagsstämma i Bergman & Beving AB 
den 22 augusti 2001. 

Bakgrunden till förslaget är att de affärsområden som föreslås att 
avknoppas har uppnått sådan storlek och lönsamhet att de 
bedöms ha bättre förutsättningar för tillväxt som självständiga 
enheter. Styrelsens bedömning är att avknoppningarna kommer 
att tillföra aktieägarna långsiktigt mervärde. Varje bolags 
ledning och styrelse kan med en renodlad affärsidé, samt 
marknads- och produktinriktning helt fokusera kring den egna 
enhetens tillväxt och lönsamhet. 

Affärsområdena Tools och MediTech kommer att utgöra den 
framtida kärnan i Bergman & Beving-koncernen. Bergman & 
Beving AB kommer fortsatt att vara noterat på 
Stockholmsbörsens A-lista.  

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 
I syfte att renodla verksamheten och minska kapitalbindningen 
har två centralt belägna fastigheter i Stockholm sålts. 
Försäljningsvärdet uppgick till 190 MSEK med en samlad 
realisationsvinst om 137 MSEK. Realisationsvinsten om 137 
MSEK har tillsammans med överskottsmedel från SPP 
uppgående till 81 MSEK redovisats som jämförelsestörande 

intäkter, totalt 218 MSEK. 

Bergman & Beving har i samband med de föreslagna 
avknoppningarna beslutat lägga upp en omstruktureringsreserv 
uppgående till totalt 84 MSEK. Reserven har, tillsammans med 
noteringskostnader beräknade till drygt 18 MSEK, redovisats 
som jämförelsestörande kostnader. 
Omstruktureringsreserven avser till 62 MSEK affärsområde 
Electronics, där åtgärder för ökad effektivitet och 
konkurrenskraft igångsatts. Syftet är att tidigt möta den 
förväntade konjunkturavmattningen samt att reservera för två 
specifika fall av befarade kundförluster mot företag inom tele-
kommunikationssektorn. Den resterande delen av 
omstruktureringsreserven, cirka 22 MSEK, är hänförlig till den 
del av Bergman & Beving som inte avknoppas och avser 
organisationsförändringar samt åtgärder för effektivitets-
förbättringar. 

Nettot av ovanstående jämförelsestörande intäkter och kostnader 
är en positiv jämförelsestörande post för räkenskapsåret om 
cirka 116 MSEK. 

MODERBOLAGET 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 28 MSEK (24) och 
resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 181 MSEK 
(354). I resultatet ingår utdelning och koncernbidrag från 
dotterbolag med 97 MSEK (341) samt jämförelsestörande intäkt 
med 75 MSEK (0). 

UTDELNING 
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK (4,25) per aktie, 
vilket innebär en utdelningsandel av 35% av resultatet per aktie. 
Utdelningen motsvarar totalt 139 MSEK (122). 

Förutom kontantutdelning avser styrelsen att föreslå att samtliga 
aktier i dotterbolagen Lagercrantz Group AB och Addtech AB 
delas ut till aktieägarna, villkorat av sedvanlig prövning av 
Stockholmbörsens bolagskommitté. 
 

Stockholm den 22 maj 2001 

Anders Börjesson 
Verkställande direktör 

Föreliggande rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
 

Koncernens årsredovisning distribueras till aktieägarna i slutet av juli 2001. 
Bolagsstämma hålls i Stockholm den 22 augusti 2001. 

 
Delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2001 kommer att presenteras den 22 augusti 2001. 
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