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VIKTIG INFORMATION
INFORMATION TILL INVESTERARE
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige och ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av aktierna i Ahlsell AB (publ) (ett svenskt
publikt aktiebolag) (”Erbjudandet”). ”Ahlsell”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avser, beroende på sammanhanget, Ahlsell AB (publ), koncernen i vilken Ahlsell AB (publ) är moderbolag, eller ett dotterbolag i
koncernen. Begreppet ”Huvudaktieägaren” avser Keravel S.à r.l., ett bolag som indirekt ägs av CVC European Equity Fund V och CVC European Equity Tandem Fund. ”Säljande aktieägare” avser
Huvudaktieägaren, Skarvhagen Förvaltning AB, Profun Förvaltnings AB samt ett antal aktieägare befintliga och tidigare styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Bolaget som säljer aktier i
Erbjudandet. ”Joint Global Coordinators” avser Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) och Goldman Sachs International (”Goldman Sachs”). ”Joint Bookrunners” avser Carnegie Investment Bank AB
(”Carnegie”), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”), Deutsche Bank AG, London Branch (”Deutsche Bank”), Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities plc (”J.P. Morgan”), Nordea och
UBS Ltd. (”UBS”). ”Co-Lead Managers” avser ABG Sundal Collier AB (”ABG”), DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB Markets”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB Corporate
Finance (”SEB”). ”Managers” avser Joint Global Coordinators, Co-Lead Managers och Joint Bookrunners. För fler definierade termer, se avsnitt ”Definitioner”.
Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i andra länder än Sverige och de jurisdiktioner inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i vilka Bolaget, efter eget gottfinnande, kan komma att besluta att
vidta nödvändiga åtgärder för att göra ett erbjudande till allmänheten tillåten. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
annat än de som följer av svensk lag. Prospektet, anmälningssedeln och/eller andra dokument hänförliga till Erbjudandet får inte spridas i något land där Erbjudandet förutsätter åtgärder som beskrivits ovan
eller strider mot reglerna i dessa länder. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige som skulle tillåta ett erbjudande av aktierna till allmänheten, innehav av aktier,
spridning av Prospektet eller annan information hänförlig till Erbjudandet, Bolaget eller aktien i någon sådan jurisdiktion. Anmälan att förvärva aktier i strid mot det ovanstående kan komma att anses ogiltig.
Personer som mottar exemplar av Prospektet är av Bolaget och Managers ålagda att informera sig om, och följa, sådana restriktioner. Vare sig Bolaget, Huvudaktieägaren eller någon av Managers tar något
juridiskt ansvar för några överträdelser av sådana restriktioner, oavsett om sådana överträdelser begås av en potentiell investerare eller någon annan. Varken Bolaget eller Managers har godkänt, eller
kommer att godkänna, erbjudande av aktier genom någon finansiell mellanhand, annat än erbjudanden från Managers, vilket utgör den slutliga placeringen av aktier som avses i Prospektet.
Aktierna som omfattas av Erbjudandet har inte blivit rekommenderade av någon amerikansk federal eller delstatlig myndighet. Vidare har ingen sådan myndighet bekräftat riktigheten i eller bedömt
lämpligheten av Prospektet. Varje påstående om motsatsen är en brottslig handling i USA. Aktierna i Erbjudandet har inte blivit registrerade och kommer inte att bli registrerade i enlighet med den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller i enlighet med några amerikanska delstatliga värdepapperslagar. Aktierna i Erbjudandet erbjuds och säljs i USA endast till kvalificerade
institutionella investerare som definieras i, och med tillämpning av, Rule 144A i Securities Act eller andra undantag från, eller genom transaktioner som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act,
och utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act. Eventuellt erbjudande om försäljning av aktier i USA kommer att göras av en eller flera värdepappersmäklare som är registrerade i enlighet med
den vid var tid gällande United States Exchange Act från 1934. Potentiella investerare, som är kvalificerade institutionella investerare, är härmed underrättade om att säljarna av aktierna i Erbjudandet kan
komma att förlita sig på undantaget från registreringskraven i Securities Act som föreskrivs i Rule 144A eller andra undantag från registreringskraven i Securities Act. Aktierna får inte erbjudas eller säljas inom
USA annat än med tillämpning av undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act samt i överensstämmelse med tillämplig delstatlig värdepapperslag.
I USA tillhandahålls Prospektet på konfidentiell basis uteslutande i syfte att möjliggöra för potentiella investerare att överväga att förvärva de specifika värdepapper som beskrivs häri. Informationen i
Prospektet har tillhandahållits av Bolaget och andra källor som identifieras häri. Spridning av Prospektet till andra personer än sådana som angivits av Managers eller representanter för dessa, och personer
som har anlitats för att ge råd till sådan mottagare rörande Prospektet, är förbjudet, och röjande av innehållet i Prospektet utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget är förbjudet. Prospektet är
personligt för varje mottagare och utgör inte ett erbjudande till någon annan person eller till allmänheten i USA att förvärva aktier i Erbjudandet.
Erbjudandet och Prospektet regleras av svensk rätt. Tvister i anledning av Erbjudandet eller Prospektet ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 26 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och
registrering innebär inte någon bekräftelse från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga.
Belopp som anges i Prospektet har i vissa fall avrundats och därför summerar tabellerna i Prospektet inte alltid nödvändigtvis exakt. Samtliga finansiella belopp presenteras i svenska kronor (kr) om inget
annat anges.
STABILISERING
I samband med Erbjudandet kan Goldman Sachs, som stabiliseringsagent, komma att delta i transaktioner i syfte att stödja priset på aktierna på en högre nivå än som annars kan ha uppstått och upprätthålla
en ordnad marknad för aktierna. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på andra sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden
som startar första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Goldman Sachs har inga skyldigheter att vidta någon stabilisering och det finns ingen
garanti för att stabilisering kommer att vidtas. Samtliga stabiliseringsåtgärder ska vidtas i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
Stabilisering, om påbörjad, kan avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det slutliga priset i Erbjudandet. Inom
en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer det att offentliggöras huruvida stabilisering utfördes, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes samt det
prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringsåtgärder vidtogs.
PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION
Om inget annat anges har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information som rör Bolaget i Prospektet och som inte är en del av den information
som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges häri, har inhämtats från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. Vissa av nyckeltalen som presenteras i
Prospektet är icke IFRS-mått, det vill säga finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Ett finansiellt mått som inte definierats enligt IFRS definieras som ett mått som mäter historiska eller framtida
finansiella resultat, finansiell position eller kassaflöden men som exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det närmast jämförbara IFRS-måttet. Dessa finansiella mått ska
inte betraktas isolerat ifrån eller som ett substitut till de resultatmått som tas fram i enlighet med IFRS. Dessutom kan sådana mått, som definierats av Koncernen, kanske inte vara jämförbara med andra mått
med liknande namn som används av andra företag.
FRAMÅTRIKTAD INFORMATION
Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden. Framåtriktad information är alla uttalanden i Prospektet som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till
framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”bedömer”, ”antar”, ”förutser”, ”kan”, ”vill”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”anser”, ”får”,
”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden i Prospektet som avser framtida resultat,
finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Ahlsells verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk miljö samt andra omständigheter som
påverkar Ahlsell.
Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget nu känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker,
osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Ahlsells finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen
eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara
mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Sådana risker innefattar att:
• Koncernens finansiella resultat tenderar att fluktuera baserat på den allmänna konjunkturen och andra makroekonomiska förhållanden som Koncernen inte kan kontrollera
• Koncernen kan erfara brister eller intrång i dess verksamhets- eller informationssäkerhetssystem eller i utomstående tjänsteleverantörssystem.
• Koncernens förmåga att distribuera sina produkter kan påverkas avsevärt vid skador på, eller stängning av, lager och distributionsanläggningar, eller vid problem som uppstår hos tredjepartspartner.
• Koncernen kan komma att uppleva svårigheter vad avser fullbordandet av förvärv, integrering av förvärvade verksamheter och att uppnå förväntade synergieffekter.
• Koncernen förlitar sig på tredjepartsleverantörer.
Ahlsells verksamhet är exponerad mot ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska
därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och uppmanas starkt att läsa följande avsnitt i Prospektet: ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Branschöversikt”,
”Verksamhetsbeskrivning”, ”Utvald finansiell information” och ”Operationell och finansiell översikt”, vilka inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Ahlsells verksamhet
och den marknad varpå Ahlsell bedriver sin verksamhet. Varken Bolaget, Huvudaktieägaren eller Managers kan lämna några garantier såvitt avser riktigheten i de framåtriktade uttalanden som görs häri eller
såvitt avser den faktiska utgången av några förutsedda utvecklingar.
Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden för att spegla eventuella ändringar i dess förväntningar eller någon förändring av händelser, villkor eller
omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade, om inte sådan skyldighet följer av lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Alla efterföljande skriftliga och muntliga uttalanden om
framtiden hänförliga till Bolaget eller till personer som agerar för dess räkning görs helt med förbehåll för de osäkerhetsfaktorer som omnämns ovan och som återfinns på andra ställen i Prospektet, inklusive
de som anges i avsnitt ”Riskfaktorer”.
BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION
Prospektet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och -studier, marknadsundersökningar, offentligt
tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identifieras genom hänvisning till källa.
Information som delges i Prospektet om marknaden, marknadsutvecklingen, marknadstillväxt, trender på de olika marknaderna och konkurrenssituationen på de marknader och i de regioner som Bolaget
verkar är baserad på data, statistik och rapporter av tredje part och/eller Bolaget, baserat på egen information och information som kan hänföras till tredje part (tillsammans benämt som ”Tredje Part /
Bolagsanalys”), vilket inkluderar Boston Consulting Group (som har tillhandahållit managementkonsulttjänster till Bolaget, vilket inkluderar marknadsundersökningar och studier) samt andra publika källor
som IMF, Prognoscentret, Eurostat och OECD.
Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Prospektet, bland annat avseende den bransch inom vilken Bolaget bedriver verksamhet samt Bolagets ställning i förhållande till sina
konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part och saknar därför källhänvisning. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar Bolagets bästa
uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits från kunder, myndigheter, bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information
som har publicerats av Bolagets konkurrenter. Bolaget anser att sådan information och sådana uttalanden är användbara för investerares förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksamt och Bolagets
ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen och annan information som hämtats från offentligt tillgängliga
källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av
uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera dess riktighet.
Managers tar inte något ansvar för riktigheten i någon marknadsandels- eller branschinformation i Prospektet. Bolaget bekräftar att den information som tillhandahållits av tredje part har återgetts korrekt
och såvitt Bolaget känner till, och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som har offentliggjorts av sådan tredje part, har inte några uppgifter utelämnats som skulle kunna innebära att
den återgivna informationen är felaktig eller vilseledande.
VIKTIG INFORMATION OM FÖRSÄLJNING AV AKTIER
Tilldelning beräknas ske den 28 oktober 2016. Snarast därefter kommer en avräkningsnota att skickas ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av
Carnegie, Nordea och Avanza kommer vederbörligen betalda aktier att överföras till av respektive förvärvare anvisat VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto. Med anledning av
den tid som erfordras för utskick av avräkningsnotor, överföring av betalning samt överföring av förvärvade aktier till investerare kommer förvärvade aktier inte att finnas tillgängliga för förvärvarna på anvisat
VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto förrän omkring 1 november 2016 eller några dagar därefter.
Handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm beräknas inledas omkring den 28 oktober 2016. Det faktum att aktierna i vissa fall inte finns tillgängliga på förvärvarens VP-konto, servicekonto,
värdepappersdepå eller investeringssparkonto förrän tidigast den 1 november 2016 kan innebära att förvärvaren inte har möjlighet att sälja aktierna över börsen från och med den dag då handeln i aktien
inleds, utan först när aktierna finns tillgängliga på VP-kontot, servicekontot, värdepappersdepån eller investeringssparkontot. Förvärvare kan från och med den, eller omkring den, 28 oktober 2016 erhålla
besked om tilldelning från Carnegie, Nordea och Avanza.
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Antal aktier som erbjuds1)
Erbjudandet omfattar högst 131 928 629 aktier i Bolaget
erbjudna av Huvudaktieägaren samt övriga Säljande aktieägare. Huvudaktieägaren har därutöver utfärdat en option
till Managers att förvärva ytterligare högst 19 789 294
aktier av Huvudaktieägaren för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Huvudaktieägaren
har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 39 578 588 aktier i Ahlsell. Under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullo och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, kommer Erbjudandet att
omfatta högst 191 296 511 aktier, vilket motsvarar cirka
43,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
Prisintervall och slutligt pris på aktierna i
Erbjudandet
Priset på aktierna i Erbjudandet förväntas fastställas inom
intervallet 45–58 kronor per aktie. Det slutliga priset i
Erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte
att överstiga 58 kronor per aktie. Det slutliga priset i
Erbjudandet förväntas offentliggöras i ett pressmeddelande omkring den 28 oktober 2016.

1) Vid angivelse av högsta antalet aktier i Erbjudandet i detta Prospekt
baseras detta, om inget annat anges, på antagandet att det slutliga
priset i Erbjudandet motsvarar det lägsta priset i prisintervallet
(45 kronor per aktie).
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Sammanfattning
Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i punkter (”Punkter”). Punkterna är numrerade i
avsnitten A–E (A.1. – E.7.)
Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av
värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga kan det dock finnas luckor i Punkter
nas numrering.
Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent,
är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. I sådant fall finns en kort beskriv
ning av Punkten i sammanfattningen tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

Avsnitt A – Introduktion och varningar
A.1

Introduktion
och varningar

Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att
investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från
investerarens sida. Om yrkande avseende information i Prospektet anförs vid domstol,
kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga
förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram
sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är
vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte,
läst tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2

Finansiella
mellanhänder

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande
återförsäljning eller slutlig placering av aktier.

Avsnitt B – Emittent
B.1

Firma och
handelsbeteckning

Ahlsell AB (publ), organisationsnummer 556882-8916. Kortnamnet på Nasdaq Stockholm
för Bolagets aktie är AHSL.

B.2

Säte, bolagsform,
lagstiftning och
land

Emittenten är ett svenskt publikt aktiebolag, bildat i Sverige enligt svensk rätt och bedriver verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har sitt säte i Stockholm.

B.3

Nuvarande
huvudsaklig
verksamhet

Ahlsell är en ledande distributör inom produktsegmenten VVS, El och Verktyg & Förnödenheter i Norden. Under 2015 distribuerade Koncernen cirka 380 000 olika artiklar från
cirka 3 300 leverantörer till cirka 100 000 professionella kunder, Koncernens största
geografiska segment är Sverige följt av Norge och Finland vilka tillsammans representerade 97 procent av Koncernens totala nettoomsättning under tolvmånadersperioden som
avslutades den 30 september 2016 Ahlsell bedriver även verksamhet i Danmark, Estland,
Polen och Ryssland. Ahlsell erbjuder ett omfattande produktutbud inom produktsegmenten VVS, El samt Verktyg & Förnödenheter. Den 30 september 2016 bestod produktsortimentet av cirka 180 000 SKUs och cirka 1 miljon listade artiklar.

B.4a

Trender i
branschen

I den nordiska regionen är de viktigaste underliggande drivkrafterna för efterfrågan på
installationsprodukter, såsom VVS och El-produkter, aktiviteten inom marknaden för
byggnation och renovering. Sådan aktivitet drivs av ett antal strukturella faktorer, i tillägg
till kortsiktiga parametrar som BNP-tillväxt och tillgång till samt kostnaden för finansiering.
Efterfrågan på verktyg och förnödenheter följer ett liknande mönster men är också beroende av utvecklingen av industriproduktionen, tillgångar och investeringar samt antalet
anställda i industrisektorn. Dessutom är infrastrukturinvesteringar en viktig drivkraft för
efterfrågan i alla tre produktkategorier i den nordiska regionen.
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B.5

Koncernstruktur

Ahlsell AB (publ) är moderbolag i Koncernen, som består av 35 direkt och indirekt helägda
dotterbolag.

B.6

Anmälningspliktiga
personer, större
aktieägare samt
kontroll över
bolaget

Huvudaktieägaren äger 84,68 procent av aktierna i Bolaget per dagen för Prospektet
(det vill säga innan omstruktureringen av kapitalstrukturen har skett). Resterande 15,32
procent av aktierna i Bolaget ägs av nuvarande och tidigare ledande befattningshavare i
Bolaget och medlemmar av Bolagets styrelse. Per dagen för Prospektet finns det inga
fysiska eller juridiska personer som, utöver Huvudaktieägaren, innehar fem procent eller
mer av aktierna eller rösterna.
Efter Erbjudandets genomförande kommer Huvudaktieägarens innehav i Bolaget
uppgå till högst cirka 65,3 procent av det totala antalet aktier (under antagandet att Erbjudandet inte utökas och Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas).

B.7

Utvald finansiell
information

Om inte annat anges har den utvalda finansiella informationen som redovisas nedan
hämtats från (i) Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013 vilka har upprättats i
enlighet med International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU
(”IFRS”) och reviderats av Ahlsells oberoende revisorer, som anges i deras revisionsrapport som återfinns därtill, och (ii) Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per
och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016, med jämförelsesiffror för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015, vilka har upprättats i enlighet med IAS34 såsom de antagits av EU, och översiktligt granskats av Ahlsells
oberoende revisorer, som anges i deras rapport som återfinns därtill.
Den finansiella informationen för tolvmånadersperioden som avslutades den 30
september 2016 (”RTM 30 september 2016”) som presenteras nedan har hämtats från
Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som
avslutades den 30 september 2016.
Utvald information från koncernens resultaträkning

(MSEK)
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

RTM 30
september
20161)
23 739,6
–17 254,0
6 485,5

För de nio månaderna
som avslutades den
30 september1)
2016

2015

17 703,7 16 550,0
–12 895,4 –12 018,6
4 808,3
4 531,4

För räkenskapsåren2)
2015

2014

2013

22 585,8 21 779,4 20 435,3
–16 377,2 –15 786,9 –14 802,4
6 208,6
5 992,5
5 632,9

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)

–4 440,0
–375,5
34,9
–1,5
1 703,4

–3293,4
–293,5
21,1
–1,2
1 241,3

–3 184,5
–308,1
4,5
–0,3
1 043,1

–4 331,0
–390,1
18,3
–0,6
1 505,2

–4 257,8
–335,4
29,9
–0,9
1 428,3

–3 837,1
–328,0
33,1
–1,1
1 466,7

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

480,1
–1 544,0
–1 063,9

407,7
–1 130,2
–7 22,5

101,0
–1 033,1
–932,1

173,4
–1 446,9
–1 273,5

173,1
–1 676,9
–1 503,8

275,2
–1 720,4
–1 445,2

Resultat före skatt

639,5

518,8

111,0

231,7

–75,5

21,5

Inkomstskatt
Periodens resultat

–315,5
324,0

–238,5
280,3

–84,5
26,5

–161,5
70,2

–104,8
–180,3

–116,1
–94,6

324,0

280,3

26,5

70,2

–180,7

–95,2

–

–

–

–

0,4

0,6

Periodens resultat
hänförligt till
moderbolagets aktieägare
Innehav utan
bestämmande inflytande

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den
30 september 2016, med jämförelsesiffror för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den
31 december 2015, 2014 och 2013.

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

3

Sammanfattning

B.7

Utvald finansiell
information
forts.

Utvald information från koncernens balansräkning
30 september1)
(MSEK)

31 december2)

2016

2015

2015

2014

2013

3 339,0
3 837,2
126,8
7 044,2

3 455,7
3 767,0
124,9
6 679,4

3 344,8
3 767,0
127,2
6 633,6

3 725,2
3 767,0
101,8
6 747,6

3 792,0
3 767,0
66,9
6 476,8

14 347,3

14 027,0

13 872,6

14 341,6

14 282,7

257,8

329,5

255,4

317,7

342,7

174,2
302,4

167,1
309,7

164,4
307,4

161,1
310,9

170,6
284,2

7,3

12,0

0,1

31,0

–

741,7

818,3

727,3

820,7

797,5

3,4
–
4,0

3,3
56,3
4,6

3,2
–
4,1

3,3
21,6
3,1

3,4
–
5,5

7,4

64,2

7,3

28,0

8,9

7,8
15 104,2

7,5
14 917,0

9,2
14 616,4

7,5
15 197,8

3,6
15 092,7

3 332,0
3 332,0

2 994,0
2 994,0

2 917,2
2 917,2

2 741,0
2 741,0

2745,2
2745,2

3 531,7
–
376,4

3 175,1
–
36,1

2 549,4
3,5
38,3

2 426,2
2,8
36,2

2 255,8
9,2
19,9

1 027,4
4 935,5

885,5
4 096,7

824,1
3 415,3

833,5
3 298,7

928,3
3 213,2

1 634,0
–
9 901,6
25 005,7

1 377,4
–
8 468,1
23 385,1

2 359,9
69,2
8 761,6
23 378,0

1 760,4
–
7 800,1
22 997,9

1 525,5
–
7 483,9
22 576,6

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Kundrelationer
Varumärke
Övriga immateriella tillgångar
Goodwill
Summa immateriella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska
anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar
Derivatinstrument
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella
anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager
Handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel
Tillgångar som innehas för försäljning
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den
30 september 2016, med jämförelsesiffror för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den
31 december 2015, 2014 och 2013.
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B.7

Utvald finansiell
information
forts.

Utvald information från koncernens balansräkning, forts.
30 september1)
(MSEK)

31 december2)

2016

2015

2015

2014

2013

79,4
719,4
24,4

79,4
719,4
22,9

79,4
719,4
–56,8

79,4
719,4
89,1

79,4
719,4
–71,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive
periodens resultat
Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

251,4

–88,1

30,6

–112,8

70,2

1 074,6

733,6

711,3

775,0

797,2

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

–
1 074,6

–
733,6

–
711,3

1,7
776,7

3,3
800,5

9 701,4
6 885,8
49,7
7,3
1 482,4
–
24,2
18 150,8

10 166,6
6 235,9
63,5
13,5
1 237,9
43,3
–
17 760,2

9 796,7
6 388,5
49,0
6,5
1 363,6
112,9
–
17 717,2

10 664,4
5 783,3
80,2
0,9
1 246,7
50,2
–
17 825,7

8 379,9
7 602,9
77,0
2,1
1 142,6
180,8
–
17 385,3

304,1
6,9
4 564,0
29,2
14,4

142,1
3,2
3 760,4
125,4
6,6

212,8
6,0
3 784,6
84,7
12,6

157,6
16,7
3 367,0
15,6
6,1

248,9
8,9
3 315,1
11,2
7,3

271,0

255,0

261,3

247,5

212,2

590,9

598,6

577,1

585,1

587,2

–
5 780,4

–
4 891,4

10,4
4 949,5

–
4 395,5

–
4 390,8

25 005,7

23 385,1

23 378,0

22 997,9

22 576,6

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut
Aktieägarlån
Avsättningar för pensioner
Övriga långfristiga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Derivatinstrument
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga avsättningar
Övriga icke-räntebärande kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Skulder hänförliga till tillgångar som
innehas för försäljning
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den
30 september 2016, med jämförelsesiffror för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den
31 december 2015, 2014 och 2013.
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B.7

Utvald finansiell
information
forts.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

(MSEK)
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid
periodens början
Valutakursdifferens i
likvida medel
Likvida medel vid
periodens slut

RTM 30
september
20161)

För de nio månaderna
som avslutades den
30 september1)

För räkenskapsåren2)

2016

2015

2015

2014

2013

1 326,2

992,9

934,2

1 267,5

1 183,9

1 140,9

105,1

–719,0

–764,5

59,6

57,3

439,4

1 431,3

273,9

169,7

1 327,1

1 241,2

1 580,3

–522,3

–449,4

–137,3

–210,2

–413,7

–857,6

–654,0
255,0

–554,7
–730,2

–414,0
–381,6

–513,3
603,6

–595,2
232,3

–165,9
556,8

1 377,4

2 359,9

1 760,4

1 760,4

1 525,5

971,4

1,6

4,4

–1,4

–4,1

2,6

–2,7

1 634,0

1 634,0

1 377,4

2 359,9

1 760,4

1 525,5

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den
30 september 2016, med jämförelsesiffror för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den
31 december 2015, 2014 och 2013.

B.8

Utvald
proforma
redovisning

Ej tillämpligt. Bolaget har inte tagit fram proformaredovisning.

B.9

Resultatprognos

Ej tillämpligt. Bolaget har inte lämnat en resultatprognos

B.10

Revisions
anmärkningar

Ej tillämpligt. Det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna.

B.11

Rörelsekapital

Ej tillämpligt. Bolagets bedömning är att dess tillgängliga rörelsekapital är tillräckligt för att
möta Bolagets behov under åtminstone tolvmånadersperioden efter dagen för Prospektet. Rörelsekapital avser i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att erhålla tillgång till
likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser i den takt de förfaller till betalning.

Avsnitt C – Värdepapper
C.1

Värdepapper som
erbjuds

Erbjudandet omfattar aktier i Ahlsell AB (publ) (ISIN SE000915505).

C.2

Valuta

Aktierna är denominerade i svenska kronor.

C.3

Antal emitterade
aktier och
nominellt värde
per aktie

Per dagen för Prospektet består Ahlsells aktiestruktur av totalt 317 522 184 aktier med ett
kvotvärde om 0,25 kronor per aktie, utgivna av två klasser av stamaktier och tre klasser av
preferensaktier.
Erbjudandet omfattar högst 131 928 629 aktier i Bolaget erbjudna av Huvudaktieägaren samt vissa nuvarande och tidigare styrelseledamöter och ledande befattningshavare i
Bolaget. Huvudaktieägaren har därutöver utfärdat en option till Managers att förvärva
ytterligare högst 19 789 294 aktier av Huvudaktieägaren för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Huvudaktieägaren har förbehållit sig rätten att utöka
Erbjudandet med ytterligare högst 39 578 588 aktier.
Under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullo och att Övertilldelningsoptionen
utnyttjas fullt ut, kommer Erbjudandet att omfatta högst 191 296 511 aktier, vilket motsvarar cirka 43,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
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C.4

Rättigheter som
sammanhänger
med
värdepapperna

Vid första dag för handel kommer samtliga aktier bära en (1) röst på bolagsstämma. Alla
aktier kommer vid samma tidpunkt ha lika rätt till Bolagets tillgångar vid likvidation och
vinstutdelning. Aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter noteringen. Rätt till utdelning tillfaller personer registrerade som ägare i den av Euroclear förda aktieboken på den av bolagsstämman
fastställda avstämningsdagen.

C.5

Överlåtelsebe
gränsningar

Ej tillämpligt. Aktierna är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6

Handel i
värdepapperen

Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutade den 5 oktober 2016 att uppta Ahlsell till
handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor, däribland att spridningskravet för
Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen. Handeln beräknas påbörjas omkring
den 28 oktober 2016.

C.7

Utdelningspolicy

Ahlsells mål är att med utrymme för strategisk flexibilitet betala en utdelning som motsvarar 40 till 60 procent av nettovinsten. Utdelningen ska ta förvärv, Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida tillväxtmöjligheter i beaktande.

Avsnitt D – Risker
D.1

Huvudsakliga
risker för Bolaget
och dess marknad

Huvudsakliga risker för Bolaget och dess verksamhet innefattar:
Risker relaterade till den allmänna konjunkturen och andra makroekonomiska
förhållanden som Koncernen inte kan kontrollera.
Ahlsells resultat påverkas väsentligt av förhållanden i de nordiska ekonomierna, och efterfrågan på Koncernens produkter och tjänster kan vara avsevärt lägre i en lågkonjunktur.
Efterfrågan på Ahlsells produkter och tjänster är i synnerhet beroende av konsumtion av
reparations-, underhålls- och ombyggnadsarbeten, industri- och infrastrukturmarknaderna
i Norden samt kommersiellt byggande såväl som bostadsbyggande i regionen, och en
utdragen period av låg tillväxt eller ekonomisk tillbakagång kan minska efterfrågan på
Ahlsells produkter och tjänster.
Risker relaterade till brister eller intrång i Bolagets verksamhets- eller
informations-säkerhetssystem eller i utomstående tjänsteleverantörs system.
Ahlsell är beroende av tekniska system för insamling, bearbetning och kommunikation av
information på ett säkert sätt, övervakning av lager och effektiv uppföljning av Koncernens operativa och finansiella resultat i realtid. Externa leverantörer är ansvariga för administration och underhåll av Ahlsells samtliga centrala IT-system. Allvarliga fel eller längre
perioder av driftsstopp i affärskritiska informationssystem kan innebära leverans- och
lagerhanteringsproblem eller begränsa Ahlsells förmåga att ta emot och behandla beställningar eller fakturera kunder.
Risker relaterade till skador på, eller stängning av, lager och distributions
anläggningar, eller vid problem som uppstår hos tredje part.
Ahlsell förlitar sig på ett antal lager- och distributionsanläggningar, däribland dess centrallager i Hallsberg (Sverige), Gardemoen (Norge) och Hyvinkää (Finland), och en del i
Ahlsells strategi är att när det är möjligt konsolidera anläggningar och erbjuda leverans
från sina lager dagen efter beställning. Om någon av dessa anläggningar av någon anledning förstörs eller stängs, på grund av exempelvis stormar, översvämningar, andra naturkatastrofer, upplopp, arbetsblockader och strejker, bränder, sabotage, terrorhandlingar
eller statliga interventioner, eller om lagret eller utrustning vid anläggningarna skadas
avsevärt, kommer Ahlsell sannolikt att få svårigheter vad gäller sin förmåga att distribuera
sina produkter. Ahlsell kan också komma att stöta på problem med den teknik som
används i lager- och distributionsanläggningarna, så som automatiserade lagringssystem,
vilket kan ha väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

7

Sammanfattning

D.1

Huvudsakliga
risker för Bolaget
och dess marknad
forts.

Risker relaterade till svårigheter vad avser fullbordandet av förvärv, integrering av
förvärvade verksamheter och att uppnå förväntade synergieffekter.
Förvärv har en central roll i uppfyllandet av Ahlsells tillväxtstrategi. Ahlsell identifierar och
utvärderar regelbundet förvärvsmöjligheter. Även om Ahlsell för tillfället inte har ingått
något bindande avtal med avseende på eventuella förvärv, har Ahlsell för avsikt att
löpande förvärva ytterligare verksamheter som förväntas komplettera eller stärka
Bolagets befintliga verksamhet. Lämpliga förvärvsobjekt kommer kanske inte att kunna
identifieras i framtiden, och Ahlsell kommer kanske inte kunna finansiera dylika förvärv på
fördelaktiga villkor.
Risker relaterade till Koncernens beroende av tredjepartsleverantörer.
Ahlsells förmåga att erbjuda ett brett utbud av produkter till sina kunder är beroende av
Ahlsells förmåga att säkerställa tillräcklig produktförsörjning från tillverkare och andra
leverantörer till attraktiva priser. Förlusten av, eller en väsentlig minskning i tillgången på,
produkter från Ahlsells leverantörer, eller förlusten av en nyckelleverantör, kan påverka
Ahlsells finansiella ställning, resultat och kassaflöden negativt. Därtill kan leveransavbrott
uppkomma till följd av bristande tillgång på råvaror, arbetskonflikter (som berör anställda
eller konsulter i Ahlsell eller dess partners) eller väderförhållanden som påverkar produkter eller transporter, transportstörningar eller andra faktorer utanför Ahlsells kontroll.
Långa eller korta störningar i Ahlsells distributionskedja skulle resultera i ett behov av att
hålla högre lagernivåer under tiden Ahlsell ersätter med liknande produkter, högre
produktkostnad och i slutändan en minskad nettoomsättning och lönsamhet.

D.3

Huvudsakliga
risker för
värdepapperen

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker. Sådana risker kan leda till att
priset på Ahlsells aktier sjunker avsevärt och investerare kan förlora hela eller delar av sin
investering.
Huvudsakliga risker relaterade till Bolagets aktier innefattar följande risker:
Risker relaterade till marknaden för handel med Bolagets aktier och aktiekursens
volatilitet.
Det finns en risk att det inte kommer att utvecklas någon aktiv och likvid marknad eller,
om en sådan marknad utvecklas, att denna inte kommer att upprätthållas efter Erbjudandets genomförande. Priset på aktierna i Erbjudandet kommer att fastställas genom ett
anbudsförfarande och kommer därmed att baseras på efterfrågan och allmänna marknadsförhållanden och det är inte säkert att priset speglar det pris som investerare på
marknaden kommer att vara villiga att köpa och sälja aktier för efter det att Erbjudandet
har genomförts. Det är således inte säkert att investerare kan sälja sina aktier till eller över
priset på aktierna i Erbjudandet.
Risker relaterade till möjligheten att i framtiden lämna utdelning.
Storleken på, eventuella, framtida utdelningar kommer att bero på flera faktorer, såsom
framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, krav på rörelsekapital, investeringar,
efterlevnad av lånevillkor samt andra faktorer. Det är följaktligen inte säkert att utdelning
föreslås eller beslutas eller att annan värdeöverföring kommer att ske under ett visst år
eller överhuvudtaget.
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D.3

Huvudsakliga
risker för
värdepapperen
forts.

Risker relaterade till befintliga aktieägares försäljning av aktier i Bolaget.
Marknadspriset på Bolagets aktier kan sjunka om det sker en betydande försäljning av
aktier i Bolaget, särskilt om aktierna säljs av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller stora aktieägare, eller om ett större antal aktier säljs på annat sätt. Huvud
aktieägaren, styrelseledamöter och ledande befattningshavare som för närvarande innehar aktier i Bolaget, har alla accepterat, med vissa undantag, att under en viss tidsperiod
inte sälja sina aktier eller ingå transaktioner med liknande effekt, utan föregående skriftligt
godkännande från Joint Global Coordinators. Efter den aktuella Lock-up periodens slut,
liksom under Lock-up perioden efter samtycke från Joint Global Coordinators, kommer de
aktieägare som varit föremål för lock-up vara fria att sälja sina aktier i Bolaget. Varje avyttring av betydande mängder aktier i Bolaget på den offentliga marknaden av Huvudaktie
ägaren eller Bolagets övriga nuvarande aktieägare, eller intrycket av att en sådan försäljning kan komma att ske, kan orsaka att marknadspriset på aktierna i Bolaget sjunker.

Avsnitt E – Erbjudande
E.1

Nettointäkter och
kostnader

Erbjudandet omfattar befintliga aktier i Ahlsell AB (publ), vilket innebär att Bolaget inte tillförs några medel genom Erbjudandet. Ahlsell kommer inte att erhålla någon del av försäljningslikviden från Säljande aktieägares försäljningar av befintliga aktier. De totala kostnaderna hänförliga till Erbjudandet, inklusive betalning till rådgivare och övriga uppskattade
transaktionskostnader, beräknas komma att uppgå till cirka 50 miljoner SEK.

E.2a

Motiven till
Erbjudandet och
användning av
likviden

Som ett led i Ahlsells målsättning att bli den ledande distributören inom produktsegmenten VVS, El och Verktyg & Förnödenheter på alla sina nyckelmarknader, generera stark
tillväxt, lönsamhet och kassaflöde, samt att främja Bolagets fortsatta expansion i Norden
och tillväxt genom förvärv, anser Huvudaktieägaren, Bolagets styrelse och ledning, att
det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Ahlsells ägande och att ansöka om en notering av
Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier på
Nasdaq Stockholm förväntas bidra till ökat intresse och varumärkeskännedom bland
Ahlsells befintliga och potentiella kunder och leverantörer, samt ge tillgång till de svenska
och internationella kapitalmarknaderna för eventuella framtida kapitalbehov. Noteringen
kommer också möjliggöra för Bolaget att genomföra framtida förvärv mot betalning i
aktier.

E.3

Erbjudandets
former och villkor

Allmänt – Erbjudandet omfattar högst 131 928 629 aktier som erbjuds av Huvudaktie
ägaren och övriga Säljande aktieägare. Erbjudandet är uppdelat i erbjudandet till allmän
heten i Sverige, och erbjudandet till institutionella investerare. Huvudaktieägaren kommer
därtill att förbehålla sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 39 578 588
aktier, motsvarande cirka 9,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
Därutöver kommer Huvudaktieägaren att utfärda en option till Joint Bookrunners,
vilken kan utnyttjas helt eller delvis av Goldman Sachs såsom stabiliseringsagent för
Joint Global Coordinators, under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier
på Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare befintliga aktier av Huvudaktieägaren,
motsvarande högst 15 procent av det högsta totala antalet aktier som omfattas av
Erbjudandet (exklusive eventuell utökning av Erbjudandet), till ett pris motsvarande
Erbjudandepriset, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.
Övertilldelningsoptionen kommer att innefatta rätten att köpa ytterligare högst
19 789 294 aktier från Huvudaktieägaren.
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E.3

Erbjudandets
former och villkor
forts.

Priset i Erbjudandet – Erbjudandepriset förväntas fastställas inom intervallet 45–58 SEK
per aktie. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att överstiga 58 SEK. Prisinter
vallet har fastställts av Huvudaktieägaren i samråd med Joint Bookrunners baserat på det
bedömda investeringsintresset från institutionella investerare. Courtage utgår ej. Det
slutliga fastställda Erbjudandepriset förväntas offentliggöras genom pressmeddelande
omkring den 28 oktober 2016.
Anmälningsperiod – Anmälan om förvärv av aktier kan ske under perioden 19 oktober
till och med den 26 oktober 2016. Institutionella investerare i Sverige och övriga länder
inbjuds att delta i en form av anbudsförfarande som inleds den 19 oktober och pågår till
och med den 27 oktober 2016. Huvudaktieägaren, i samråd med Joint Bookrunners,
förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden, samt förkorta anmälningstiden i förhållande till institutionella investerare, i Erbjudandet.
Anmälan – Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier ska avse lägst 200 aktier och
högst 20 000 aktier, i jämna poster om 100 aktier. Anmälan om förvärv av aktier kan göras
via en särskilt upprättad anmälningssedel som kan erhållas från Nordeas eller Carnegies
bankkontor eller beställas från Ahlsell. Anmälningssedlar finns även tillgängliga på Ahlsells
hemsida (www.ahlsell.com), Nordeas hemsida (www.nordea.se) och Carnegies hemsida
(www.carnegie.se). Kunder hos Nordea som är anslutna till tjänster via Internet kan
anmäla sig för förvärv av aktier via Nordeas eller Avanzas Internetbank. Anmälningar ska
vara Nordea, Carnegie eller Avanza tillhanda senast den 26 oktober 2016 klockan 17.00.
Observera att vissa bankkontor stänger före klockan 17.00. För sent inkommen anmälan,
liksom ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel, kan komma att lämnas utan
avseende.
För institutionell investerare sker anmälan enligt särskilda instruktioner.
Anställda i Ahlsell – Anställda i Ahlsell i Danmark, Finland, Norge och Sverige som
önskar förvärva aktier måste följa särskilda instruktioner från Bolaget. Förtur till tilldelning
till anställda i Ahlsell i Danmark, Finland, Norge och Sverige kommer att avse aktier med
ett värde på upp till 30 000 SEK per anställd.
Tilldelning – Beslutet om tilldelning av aktier fattas av Huvudaktieägaren i samråd med
Joint Bookrunners varvid målet kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas
och en bred spridning av aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Ahlsells aktier på Nasdaq Stockholm. Tilldelningen är inte
beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. Tilldelning beräknas ske
omkring den 28 oktober 2016. Institutionella investerare beräknas omkring den 28 oktober 2016 i särskild ordning erhålla besked om tilldelning, varefter avräkningsnotor utsänds.
Betalning – Likvid beräknas dras från det i anmälan angivna bankkontot eller värdepappersdepån/investeringssparkontot omkring den 1 november 2016. För kunder hos Nordea
krävs att likvida medel finns tillgängligt på angivet bankkonto eller värdepappersdepå/
investeringssparkonto under perioden från och med den 26 oktober 2016 klockan 17.00
till och med den 1 november 2016 klockan 24.00.
Registrering – Registrering av tilldelade och betalade aktier hos Euroclear Sweden AB
(”Euroclear Sweden”) beräknas, för såväl institutionella investerare som för allmänheten i
Sverige, ske omkring den 1 november 2016, varefter Euroclear Sweden sänder ut en
VP-avi som utvisar det antal aktier i Ahlsell som har registrerats på mottagarens VP-konto
eller servicekonto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
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E.4

Intressen och
intressekonflikter

Managers tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Ahlsell och Huvud
aktieägaren i samband med Erbjudandet, för vilka de kommer att erhålla sedvanlig ersättning. Den sammanlagda ersättningen kommer att vara beroende av Erbjudandets framgång. Managers har även, från tid till annan, tillhandahållit, och kan i framtiden komma att
tillhandahålla, Huvudaktieägaren och närstående till Huvudaktieägaren tjänster inom
ramen för den dagliga verksamheten i samband med andra transaktioner.
Vissa Managers kan komma att arrangera säkringstransaktioner för Erbjudandets
intäkter, som kommer att vara beroende av Erbjudandets genomförande. Om det finns
betydande och varaktiga valutarörelser mellan prissättning och fullföljande, kan dessa
Managers komma att erhålla en vinst eller lida förlust under säkringsarrangemangen om
Erbjudandet inte genomförs. Detta skulle kunna utgöra en indirekt intressekonflikt i förhållande till Erbjudandet. Nordea Bank AB (publ) och Deutsche Bank AG, London Branch är
dessutom kreditgivare för den befintliga finansieringen. Den befintliga finansieringen
förväntas återbetalas i sin helhet (tillsammans med kostnader för refinansieringen samt
andra utgifter) i samband med genomförandet av Erbjudandet genom utnyttjande av
Bolagets nya finansiering. Danske Bank A/S, DNB Sweden AB, Nordea Bank AB (publ)
och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kommer att vara långivare vid Bolagets nya
finansiering. Bolagets och Huvudaktieägarens legala rådgivare i samband med Erbjudandet (se avsnitt ”Adresser”) kommer för denna rådgivning att erhålla sedvanlig ersättning.
De legala rådgivarna har även, från tid till annan, tillhandahållit, och kan i framtiden komma
att tillhandahålla, Huvudaktieägaren och närstående till Huvudaktieägaren legal rådgivning
inom ramen för den dagliga verksamheten i samband med andra transaktioner.

E.5

Säljare av värde
papperna och avtal
om lock-up

Huvudaktieägaren och övriga Säljande aktieägare kommer att sälja befintliga aktier i
Erbjudandet.
Genom det avtal om placering av aktier som förväntas ingås omkring den 27 oktober
2016 (”Placeringsavtalet”) kommer Huvudaktieägaren, aktieägande styrelseledamöter
och ledande befattningshavare, att åta sig, med vissa undantag, att inte sälja sina respektive innehav under viss tid efter att handeln på Nasdaq Stockholm har inletts (”Lock-up
perioden”). Åtagandena omfattar inte aktier som säljs i Erbjudandet. Lock-up perioden för
Huvudaktieägaren kommer att vara 180 dagar, med förbehåll för undantag som kan
medges av (i) Goldman Sachs och Nordea eller (ii) en majoritet av Joint Global Coordinators (vilka, enbart inom ramen för Huvudaktieägarens lock-up åtagande, ska innefatta
Goldman Sachs, Nordea, Carnegie, Danske Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan och UBS).
Följaktligen, om en majoritet av Joint Global Coordinators är överens om att bevilja undantag, kan undantag från Lock-up perioden medges utan samtycke från Goldman Sachs
eller Nordea. Lock-up perioden för aktieägande styrelseledamöter och vissa aktieägande
anställda, inklusive ledande befattningshavare, ska vara 365 dagar, med förbehåll för
undantaganden från Joint Global Coordinators. Efter utgången av Lock-up perioden kan
aktierna erbjudas till försäljning, vilket kan påverka marknadspriset på aktierna.
Bolaget kommer i avtalet att åta sig att, med vissa undantag, under en period av 180
dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, inte (i) emittera,
tilldela, erbjuda, pantsätta, sälja, ingå avtal om att sälja, sälja någon option eller avtal om
att förvärva, förvärva någon option eller avtal om att sälja, ställa ut option, rättighet eller
teckningsoption att förvärva rätt eller garanterar att köpa, låna, eller på annat sätt överföra
eller avyttra (eller offentligt tillkännage sådan åtgärd), direkt eller indirekt, några aktier eller
värdepapper som kan konverteras till eller är utbytbara mot aktier i Bolaget, (ii) ingå swap
eller annat arrangemang som, helt eller delvis, överför någon av de ekonomiska konsekvenserna av ägande av aktier i Bolaget, oavsett om någon sådan transaktion som
beskrivs i (i) eller (ii) ovan ska regleras genom leverans av aktier som säljs i Erbjudandet
eller andra sådana värdepapper, kontant eller annars, eller (iii) underkasta sina aktieägare
ett förslag för att åstadkomma något av ovanstående, i varje fall, utan skriftligt
medgivande av Joint Global Coordinators.

E.6

Utspädningseffekt

Ej tillämpligt. Erbjudandet kommer inte att innebära någon utspädningseffekt för aktieägarna i Bolaget.

E.7

Kostnader för
investeraren

Ej tillämpligt. Courtage utgår ej.
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Riskfaktorer
Varje investering i aktier är förknippad med ett antal risker. Presumtiva investerare bör noga överväga alla
de risker som är förknippade med en investering i aktierna i Erbjudandet, Koncernens verksamhet och
den bransch i vilken Koncernen verkar, tillsammans med all övrig information i Prospektet, i synnerhet de
riskfaktorer som beskrivs nedan, innan ett investeringsbeslut avseende aktierna i Erbjudandet fattas.
Presumtiva investerare bör notera att de riskfaktorer som sammanfattats i avsnitt ”Sammanfattning” i
detta Prospekt och som hänför sig till Koncernen, branschen i vilken den verkar, samt aktierna som
sådana, är de risker som styrelseledamöterna och Bolaget anser är de mest väsentliga för en presumtiv
investerare att beakta vid övervägande av en investering i aktier i Erbjudandet. Eftersom de risker som
Koncernen är exponerad mot avser och beror på framtida händelser och omständigheter som kanske inte
inträffar, bör presumtiva investerare inte bara beakta informationen om de viktigaste riskerna som anges i
avsnitt ”Sammanfattning”, utan också, bland annat, de risker och osäkerheter som beskrivs nedan.
De riskfaktorer som beskrivs nedan är inte en uttömmande uppräkning eller förklaring av alla de risker
som investerare kan exponeras mot vid en investering i aktier i Erbjudandet, och bör enbart användas
som vägledning. Ytterligare risker och osäkerheter relaterade till Koncernen som för närvarande inte är
kända för Koncernen, eller som Koncernen för närvarande bedömer vara oväsentliga, kan, enskilda eller
tillsammans, ha väsentlig negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och/eller finansiella ställ
ning och kan, om en sådan risk inträffar, leda till att priset på aktierna i Erbjudandet sjunker och investerare
kan förlora hela eller delar av sin investering. En investering i aktier inbegriper komplexa finansiella risker
och lämpar sig enbart för investerare som (antingen ensamma eller tillsammans med en finansiell eller
annan lämplig rådgivare) kan utvärdera fördelar och risker med en dylik investering och som har tillräckliga
resurser för att kunna bära eventuella förluster en investering kan leda till. Investerare bör noga överväga
om en investering i aktierna i Erbjudandet är lämplig för dem mot bakgrund av informationen i detta
Prospekt samt deras personliga förutsättningar.
Förekomsten av någon av de risker som beskrivs nedan kan ha väsentlig negativ påverkan på
Koncernens verksamhet, resultat, finansiella ställning och kassaflöde. Detta Prospekt innehåller även
framåtriktade uttalanden vilka är föremål för risker och osäkerheter. Koncernens faktiska resultat kan, som
en följd av olika faktorer, bland annat de risker som beskrivs nedan och på annan plats i detta Prospekt,
komma att avvika väsentligt från de resultat som förväntas enligt dessa framåtriktade uttalanden.

Risker relaterade till Koncernens verksamhet
och marknad
Koncernens finansiella resultat tenderar att fluktuera
baserat på den allmänna konjunkturen och andra
makroekonomiska förhållanden som Koncernen inte
kan kontrollera.
Ahlsells resultat påverkas väsentligt av förhållanden i de
nordiska ekonomierna, och efterfrågan på Koncernens
produkter och tjänster kan vara avsevärt lägre i en lågkonjunktur. Efterfrågan på Ahlsells produkter och tjänster är i
synnerhet beroende av konsumtion av reparations-,
underhålls- och ombyggnadsarbeten, industri- och infrastrukturmarknaderna i Norden samt såväl kommersiellt
byggande som bostadsbyggande i regionen, utdragen
period av låg tillväxt eller ekonomisk tillbakagång kan
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minska efterfrågan på Ahlsells produkter och tjänster.
Graden av aktivitet på dessa slutmarknader beror på en
mängd faktorer utanför Ahlsells kontroll, inklusive, men
inte begränsat till:
•• lokala, regionala och allmänna ekonomiska förhållanden, vilka i sin tur kan påverkas av globala ekonomiska
förhållanden;
•• politiska åtgärder i de länder där Ahlsell bedriver verksamhet, inklusive centralbanksåtgärder, i synnerhet i
Sverige, Norge och Finland;
•• åtgärder från gränsöverskridande institutioner, såsom
Europeiska Centralbanken och andra EU-organ; och
•• efterfrågan på byggmarknaden och inom tillverkningsoch produktionsindustrin, demografiska tendenser,
investeringar och konsumentförtroende.

Riskfaktorer

Ogynnsamma förändringar när det gäller någon av eller
alla dessa, eller andra, faktorer kan ha en betydande
påverkan på efterfrågan på de produkter som Ahlsell
erbjuder, i synnerhet i form av minskade volymer.
En av de faktorer som påverkar den marknad som
Ahlsell är verksam på är aktiviteten på byggmarknaden.
Denna är känslig i förhållande till allmänna affärsförhållanden och ekonomiska förutsättningar, innefattande möjligheten att få lån, räntor, inflation, kapitalfluktuationer,
kredit- och bolånemarknaderna, förändringar i skattelagstiftningen, arbetslöshetsnivån, samt företagens och
konsumenternas förtroende. Samtliga dessa faktorer kan
påverka Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
Även om marknaden för underhålls- och ombyggnadsarbeten och därmed närliggande tjänster historiskt sett
har varit relativt motståndskraftig mot makroekonomiska
förändringar, kan en hög andel förfallna bolån1) och utmätningar av bostäder, begränsad tillgång till finansiering för
renovering av befintliga kommersiella byggnader och
bostäder, samt väsentligt lägre omsättning på affärslokaler och bostäder, begränsa konsumenters investeringsvilja under en lågkonjunktur, särskilt avseende diskretionära produkter, och påverka deras förtroendenivå, vilket
kan leda till minskade investeringar i renoveringsprojekt.
Samtliga dessa utvecklingar kan ha väsentlig negativ
påverkan på Ahlsells verksamhet, kassaflöde, resultat
och finansiella ställning.

kredittillgänglighet i en ekonomi. Förändringar i likviditetsoch kreditpolitiken, inklusive minskning eller borttagande
av förmånlig beskattning eller andra stimuleringsprogram,
kan negativt påverka Ahlsells kunder, marknader och
leverantörer, något som skulle kunna få väsentlig negativ
påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

Penning- eller finanspolitiska förändringar kan ha
en negativ påverkan på Koncernens resultat.
Efterfrågan på Ahlsells produkter och tjänster påverkas av
penning- och finanspolitiken i vart och ett av de länder där
Ahlsell verkar. Detta innefattar politiska åtgärder med
syfte att stimulera eller bromsa byggande, så som långsiktiga räntor, skattepolitik, till exempel avdragsrätt för
reparationer, om- och tillbyggnad (ROT-avdrag), politiska
åtgärder som främjar eller motverkar arbetskraftsförflyttning och migration, tillgänglighet till finansiering och
subventioner, fördelning av statliga medel för offentliga
infrastrukturprogram samt säkerhetsföreskrifter som
uppmuntrar eller förhindrar användningen av vissa material och produkter. Ränteförändringar påverkar till exempel
efterfrågan på bostäder och byggnader för andra ändamål
än boende, vilket i sin tur påverkar försäljningen av
Ahlsells produkter som tjänar sådan verksamhet. Ränteförändringar kan även påverka Ahlsells kunders förmåga
att finansiera sina köp. Förutom att justera räntenivåer,
vidtar centralbanker och andra myndigheter i många
länder åtgärder för att variera stroleken på likviditet och

Koncernen kan komma att uppleva svårigheter
vad avser genomförandet av förvärv, integrering av
förvärvade verksamheter och att uppnå förväntade
synergieffekter.
Förvärv utgör en viktig del i uppfyllandet av Ahlsells tillväxtstrategi. Ahlsell identifierar och utvärderar regelbundet förvärvsmöjligheter. Ahlsell eftersträvar att löpande
förvärva ytterligare verksamheter som förväntas komplettera eller stärka Bolagets befintliga verksamhet. Lämpliga
förvärvsobjekt kommer kanske inte kunna identifieras i
framtiden, och Ahlsell kommer kanske inte kunna finansiera dylika förvärv på gynnsamma villkor. Vidare kan
framgångsrik integration av genomförda eller framtida
förvärv i Ahlsells befintliga verksamhet misslyckas och
önskade finansiella mål utebli. Alla förvärv av verksamheter innebär ett antal verksamhetsrelaterade samt finansiella risker, däribland:

Marknaderna för byggande av bostäder, affärslokaler
och infrastruktur samt underhållsoch ombyggnadsarbeten är säsongsberoende.
Efterfrågan på Ahlsells produkter är föremål för säsongsvariationer, främst kopplade till väder, årstider och semesterperioder. Även om väderförhållandena påverkar
Ahlsells resultat under hela året, har kallt och regnigt
väder under vintermånaderna historiskt minskat omfattningen av nybyggnation, underhållsarbeten och renoveringar på Ahlsells marknader under årets första och fjärde
kvartal. Ahlsell har historiskt sett haft högst försäljningsvolym under september till november. Under vintermånaderna sjunker byggnadsaktiviteten generellt sett på grund
av sämre väder, mindre dagsljus och semesterperioder.
Allmänna helgdagar och semestrar uppvisar också
säsongseffekter då byggnationsprojekt eller industriella
produktionsprocesser tillfälligt kan upphöra. På grund av
detta varierar Ahlsells resultat kraftigt över året. Ahlsell
räknar med att dessa svängningar kommer att fortsätta i
framtiden.

•• högre förvärvs- och integrationskostnader än förväntat, innefattande oväntade försäljningsminskningar;
•• risken att Ahlsell betalar mer än vad det förvärvade
bolaget eller de förvärvade tillgångarna är värda;

1) När en låntagare misslyckas med att genomföra erforderliga betalningar på sina bostadslån.
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•• risken att Ahlsell inte kan identifiera lämpliga förvärvsobjekt, fullgöra framtida förvärv på godtagbara villkor
eller realisera förväntade synergieffekter eller kostnadsbesparingar inom förväntade tidsperioder;
•• oförutsedda utgifter, förseningar eller villkor som kan
uppkomma i samband med förvärv, bland annat på
grund av krav på erforderliga tillstånd och godkännanden från myndigheter;
•• exponering mot okända förpliktelser och andra okända
åtaganden;
•• svårigheter och kostnader i samband med processen
att integrera verksamhet och personal i de förvärvade
verksamheterna med Ahlsells befintliga verksamhet
och personal;
•• minskad uppmärksamhet från Ahlsells ledande befattningshavare i den dagliga verksamheten;
•• försämrade relationer till den förvärvade verksamhetens nyckelleverantörer eller kunder på grund av
förändringar i ledning och ägande samt omstrukturering av logistik- och IT-system;
•• oförmåga att behålla nyckelpersoner i förvärvade
verksamheter;
•• svårighet att undvika avbrott i arbetet i samband med
integration, särskilt i samband med eventuell personalnedskärning; och
•• upptagande av betydande skulder eller genomförande
av utspädande emissioner för att finansiera förvärv.
Förekomst av någon sådan händelse skulle kunna få
väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella ställning.
I samband med förvärv utgår Ahlsell generellt sett från
vissa antaganden avseende bland annat framtida omsättning och resultat, baserat på Koncernens undersökning
av respektive verksamhet samt annan då tillgänglig information. Koncernens bedömningar av, och antaganden
avseende, möjligheter och risker förknippade med dessa
förvärv kan visa sig vara felaktiga och tidigare okända
skulder, eventualförpliktelser eller andra risker för Ahlsell
kan uppkomma. Därutöver kan Ahlsells möjligheter att
förvärva bolag begränsas på grund av ägarkoncentrationen på en specifik marknad och Ahlsells relativa marknadsposition. Alla sådana oförutsedda risker, förpliktelser,
ansvarsförbindelser, förluster eller problem kan, om de
förverkligas, ha väsentlig negativ påverkan på Ahlsells
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Koncernen kan få svårt att genomföra sin organiska
tillväxtstrategi.
Ahlsells strategi innefattar genomförandet av initiativ för
organisk tillväxt för att öka försäljningen till befintliga
kunder såväl som för att öka försäljningen och tjänsteutbudet till nya kunder. Ahlsells förmåga att framgångsrikt
öka sin försäljning till befintliga kunder såväl som försäljning till nya kunder beror på flera faktorer, däribland ökad
korsförsäljning, framgångsrik inriktning på små och
medelstora företagskunder (”SME:s”) samt utökad
närhet till nya kunder. Om Ahlsell inte framgångsrikt kan
genomföra åtgärderna ovan kan det ha väsentlig negativ
påverkan på Ahlsells tillväxt och lönsamhet. Det är därtill
möjligt att Ahlsell inte kan förutse alla de utmaningar som
denna strategi innebär och, som ett resultat, därmed inte
uppfylla sina organiska tillväxtmål. Ahlsell kan därför vara
oförmöget att på ett framgångsrikt sätt genomföra sina
initiativ för organisk tillväxt, vilket skulle kunna få väsentlig
negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
Koncernens decentraliserade struktur, geografiska
bredd samt förvärvsstrategi, exponerar Koncernen
mot lokala problem som den kan komma att
misslyckas med att identifiera och adressera i tid.
Ahlsell verkar genom en regionalt organiserad säljorganisation med 210 kontor i Sverige, Norge, Finland,
Danmark, Estland, Ryssland och Polen. Koncernen är
beroende av yrkesskickligheten och expertisen hos sina
anställda i vissa regioner och marknader på grund av dess
decentraliserade struktur, såväl som förhållandet till lokala
kunder. Även om Koncernen anser att decentraliseringen
är ett viktigt element av dess affärsmodell samt en faktor
som är betydelsefull för att genomföra Koncernens strategi, leder decentralisering till att betydande inflytande
och beslutsfattande sker av regionalt och lokalt anställd
personal.
Koncernen har historiskt inte i alla delar haft en omfattande compliancestruktur, och Ahlsells decentraliserade
modell kan försvåra för Ahlsells centrala compliancefunktioner i övervakningen av dess anställda. Koncernens
system för regelefterlevnad kan ha mindre möjlighet att
säkerställa att Ahlsells anställda efterlever Koncernens
avtal, interna riktlinjer eller policys. Därutöver kan det vara
svårare för dem att bedöma tillräckligheten av befintliga
riktlinjer eller policys, däribland de som avser konkurrens,
kartellbildning, mutor samt regler och bestämmelser
avseende penningtvätt. Om Ahlsell misslyckas med att
identifiera och adressera problem i tid, eller med att
förhindra legala, eller andra överträdelser från anställda
(genom bedrägligt beteende eller på annat sätt), kan
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detta skada Koncernens rykte och innebära
skadeståndsskyldighet.
Historiskt har Ahlsell vidare vuxit genom förvärv, vilket
inneburit att förvärvade verksamheter med ett stort antal
interna processer och policys har integrerats i Ahlsell.
Ahlsell kan komma att misslyckas med att integrera de
förvärvade verksamheterna samt standardisera och
implementera Ahlsells metoder, vilket kan leda till ytterligare kostnader för integration, eller skadeståndsansvar
för legala, regulatoriska eller andra överträdelser, vilket
kan få väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet,
resultat och finansiell ställning.
Koncernens förmåga att distribuera sina produkter
kan påverkas avsevärt vid skador på, eller
nedläggning av, lager och distributionsanläggningar,
eller vid problem som uppstår hos tredjepart.
Ahlsell är beroende av ett antal lager- och distributions-
anläggningar, däribland dess centrallager i Hallsberg
(Sverige), Gardemoen (Norge) och Hyvinkää (Finland). En
del av Ahlsells strategi är att, när det är möjligt, konsolidera anläggningar och erbjuda leverans från sina lager
dagen efter beställning. Om en anläggning av någon
anledning förstörs eller stängs, till exempel på grund av
storm, översvämning, andra naturkatastrofer, upplopp,
arbetsblockad och strejk, brand, sabotage, terrorhandlingar eller statliga interventioner, eller om lagervaror eller
utrustning vid anläggningarna skadas avsevärt, kommer
Ahlsell sannolikt att drabbas av svårigheter att distribuera
sina produkter. Ahlsell kan också komma att få problem
med den teknik som används i lager- och distributionsanläggningarna, så som automatiserade lagringssystem,
vilket kan få väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella ställning. I den mån
Ahlsell inte har möjlighet att på ett tillfredsställande sätt
omdirigera produkter till alternativa lager- och distributionsanläggningar, eller reparera skadade anläggningar
eller skadad utrustning på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, kan dessa omständigheter få väsentlig negativ
påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella
ställning. Påverkan på Ahlsells verksamhet skulle sannolikt bli särskilt påtaglig om något skulle inträffa vid ett av
de tre centrallagren och Ahlsell kanske inte kan få full
ersättning för sådan skada från sina försäkringar och
erhållen ersättning är kanske inte tillräcklig för att täcka
uppkomna förluster. Dylika avbrott skulle också kunna
möjliggöra för konkurrenter att stärka sina positioner,
vilket kan påverka Ahlsells möjlighet att kortsiktigt såväl
som långsiktigt återfå den marknadsposition som Bolaget
hade innan avbrottet, vilket kan få väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

Koncernen är beroende av ett begränsat antal
transportföretag.
Ahlsell är beroende av ett begränsat antal transportföretag som dagligen levererar produkter till Ahlsells kunder,
där en betydande majoritet av Ahlsells produkter levereras av ett och samma transportföretag vilket kan justera
och omförhandla priser gentemot Koncernen, samt har
möjlighet att säga upp avtalen med kort uppsägningstid.
Ahlsell anser att det går att hitta lämpliga alternativa
transportföretag för leveranser, samtidigt som förhandling och ingående av kommersiellt acceptabla transportavtal med nya transportföretag kan komma att ta tid och
villkoren för sådana avtal kan vara mindre gynnsamma än
de som nuvarande kontrakt innehåller. Dessutom är en
väsentlig del av Ahlsells strategi att erbjuda omedelbar
tillgång till produkter i respektive verksamhetsgren och
leverans från lager dagen efter beställning. Om Ahlsells
dagliga leveranser störs till följd av service- och leveransfrågor i relation till nuvarande eller framtida transport
samarbetspartners, till exempel på grund av Ahlsells
underlåtenhet att ingå nya transportavtal eller på annat
sätt, kan Ahlsell förlora betydande intäkter, skada sitt
anseende och förlora kunder och leverantörer, vilket kan
få väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet,
resultat och finansiella ställning.
Koncernen kan erfara brister eller intrång i sina
verksamhets- eller informationssäkerhetssystem
eller i utomstående tjänsteleverantörssystem.
Ahlsell är beroende av tekniska system för insamling,
bearbetning och kommunikation av information på ett
säkert sätt, övervakning av lager samt effektiv uppföljning
av Koncernens operativa och finansiella resultat i realtid.
Externa leverantörer är ansvariga för administration och
underhåll av Ahlsells samtliga centrala IT-system. Allvarliga fel eller längre perioder av driftsstopp i affärskritiska
informationssystem kan innebära leverans- och lager
hanteringsproblem eller begränsa Ahlsells förmåga att ta
emot och behandla beställningar eller fakturera kunder.
Vidare innehåller vissa av Ahlsells väsentliga IT-avtal,
inklusive underhålls- och driftsavtalen, bestämmelser
som begränsar leverantörernas ansvar till direkta skador
uppgående till maximalt det värde som motsvarar vad
som erlagts för aktuella tjänster. Detta kan begränsa
Ahlsells möjligheter att kräva att leverantörerna täcker
kostnader för IT-avbrott, fel eller misslyckanden, som
diskuterats ovan, även om skadan berodde på
leverantörens drift eller underhåll av IT-systemen.
Informationssäkerhetsrisker har dessutom under de
senaste åren ökat i allmänhet på grund av spridningen av
ny teknik och den ökade förekomsten av sofistikerade
cyber-attacker. Brist eller intrång i Ahlsells operativa- eller
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informationssäkerhetssystem, eller i utomstående
tjänsteleverantörs system, till följd av cyberattacker eller
informationssäkerhetsintrång kan störa Koncernens verksamhet, leda till informationsläckage eller utnyttjande av
konfidentiell eller patentskyddad information, skada
Bolagets renommé, öka dess kostnader och orsaka
förluster. IT-säkerhet och fortsatt utveckling och förbättring av de kontroller och processer som syftar till att
skydda Ahlsells system, datorer, programvara, data och
nätverk från attacker, skada eller obehörig åtkomst förblir
således en prioritet för Ahlsell. Cyberhot fortsätter att
utvecklas och Ahlsell kan tvingas att satsa ytterligare
resurser på att fortsätta förbättra sina informationssäkerhetsåtgärder och utreda och åtgärda eventuella
informationssäkerhetsbrister.
Ahlsell är vidare utsatt för risken att kunddata som
Bolaget förvaltar kan drabbas av olovlig åtkomst, distribueras eller användas på ett orättmätigt sätt, antingen av
anställda eller utomstående, eller på annat sätt förloras,
röjs eller hanteras i strid med lagar och regler avseende
dataskydd och personuppgiftshantering. Om Ahlsell eller
någon utomstående tjänsteleverantör som Bolaget anlitar
misslyckas med att bearbeta, lagra eller skydda kunddata
på ett säkert sätt, eller om en dylik stöld eller förlust
skulle inträffa, kan Ahlsell åläggas ansvar enligt gällande
lagar och förordningar. Detta kan också medföra skada på
Bolagets varumärke och renommé samt förlust av befintlig eller ny affärsverksamhet, vilket kan ha en väsentlig
negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och
finansiella ställning. Kännbara avbrott, fel eller driftsstopp
i Ahlsells viktigaste programvara och system kan negativt
påverka Ahlsells förmåga att leverera produkter till sina
kunder, i tid eller överhuvudtaget, samt dess förmåga att
bearbeta och spåra kundordrar och fakturor, vilket kan ha
väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, kassaflöde, resultat och finansiella ställning.
Misslyckanden med att underhålla och uppgradera
Koncernens IT- och verksamhetssystem kan ha
väsentlig negativ påverkan på Koncernens
verksamhet.
För att hantera sin tillväxt och förbättra sin prestation
måste Ahlsell underhålla och kontinuerligt uppgradera
och förbättra sina operativsystem och processer. Ahlsells
nuvarande IT-system är i hög grad skräddarsytt, med
vissa avtal som kan sägas upp med kort uppsägningstid,
och implementeringen av uppgraderingar och förbättringar kan vara kostsamma för verksamheten. Ahlsell kan
komma att misslyckas med att utveckla och implementera de projekt, system, förfaranden och kontroller som
krävs för att stödja tillväxten och utvecklingen av
verksamheten.
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Ahlsells räknar med att dess kunder kommer fortsätta
kräva sofistikerade och fullt ut integrerade IT-system som
är kompatibla med kundernas egen IT-miljö. För att möta
kundernas förväntningar övervakar och uppgraderar
Ahlsell kontinuerligt sina IT-system. Ahlsell investerade
till exempel under 2015 sammanlagt cirka 40 MSEK för
att uppgradera sitt affärssystem och sin webshop och
fortsätter att uppgradera sin webshop och sina onlineverktyg, inklusive Ahlsell Office och Ahlsells mobilapplikation. Om uppgraderingen och implementering av
affärssystemet, den internetbaserade plattformen och
andra IT-system tar längre tid än beräknat, inte är så
effektivt som förväntat eller inte fungerar på ett felfritt
sätt, särskilt när kunderna vill ha åtkomst till dem, kan
Ahlsell komma att drabbas av ytterligare kostnader, skada
sitt rykte och förlora kunder och leverantörer.
Ahlsells framtida framgång kommer att bero på förmågan att använda programvara som uppfyller branschstandard, efterfrågan från kunder på flera områden, samt fortsatt uppgradering och utveckling av sin programvara. Fel i
hård- eller mjukvara som stöder Ahlsells IT-system eller
förlust av data i systemen kan skada såväl Ahlsells verksamhet som anseende. Om Ahlsell misslyckas med att
uppfylla sina kunders krav eller med att skydda sig mot
störningar i sin egen och sina kunders verksamheter, kan
Ahlsell komma att förlora kunder. Detta kan ha väsentlig
negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
Koncernen förlitar sig på tredjepartsleverantörer.
Ahlsells förmåga att erbjuda sina kunder ett brett utbud
av produkter är beroende av Ahlsells förmåga att säkerställa tillräcklig produktförsörjning till attraktiva priser från
tillverkare och andra leverantörer. Ahlsell kommer kanske
inte kunna identifiera och utveckla relationer med kvalificerade leverantörer som kan möta dess standard
avseende kvalitet och pris samt Ahlsells behov av att få
tillgång till produkter och leveranser i tid och på ett effektivt sätt. Ahlsell kan behöva ersätta leverantörer om
produkter inte uppfyller Ahlsells standarder vad avser
kvalitet, pris eller säkerhet. Ahlsells resultat och lagernivåer kan komma att påverkas om det inte skyndsamt går
att ersätta en leverantör som är ovillig eller oförmögen att
tillgodose Ahlsells krav med en leverantör som erbjuder
liknande produkter. Därutöver kan även Ahlsells utveckling av egna märkesvaror påverka dess rykte och relationer till leverantörer, vilket kan leda till tvister som gör det
svårt att förnya, ersätta eller ingå leverantörsavtal. Förlust
av, eller väsentlig minskning i tillgången på, produkter från
Ahlsells leverantörer, eller förlust av en nyckelleverantör,
kan påverka Ahlsells finansiella ställning, resultat och
kassaflöde negativt.
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Vidare kan leveransavbrott uppkomma till följd av bristande tillgång på råvaror, arbetskonflikter (som berör
anställda eller konsulter i Ahlsell eller dess partners) eller
väderförhållanden som påverkar produkter eller transporter, transportstörningar eller andra faktorer utanför
Ahlsells kontroll. Långa eller korta störningar i Ahlsells
distributionskedja skulle kunna resultera i ett behov att
hålla högre lagernivåer under tiden Ahlsell ersätter
liknande produkter, högre produktkostnader och i slut
ändan en minskad nettoomsättning och lönsamhet.
Avbrott vad gäller den snabba tillgången till Ahlsells
produkter från nyckelleverantörer skulle leda till en minskad nettoomsättning och lönsamhet. Trots att Ahlsell i
många fall, med undantag för Finland, har avtal med sina
leverantörer, inklusive alla dess betydande leverantörer,
kan dessa avtal i regel sägas upp av endera parten med
kort varsel och är icke-exklusiva. Om avtal skulle sägas
upp eller löpa ut kan Koncernen misslyckas med att ingå
nya avtal, vilket skulle kunna påverka Ahlsells verksamhet
negativt. Misslyckas Ahlsells leverantörer att fortsätta
leverera produkter på kommersiellt godtagbara villkor,
eller överhuvudtaget, skulle det innebära att Ahlsells
rörelsemarginaler pressas, innebärandes väsentlig negativ påverkan på Ahlsells finansiella ställning, resultat och
kassaflöde. Kortsiktiga förändringar i råvarukostnader, där
vissa är föremål för betydande fluktuationer, överförs
ibland, men inte alltid, till Ahlsells kunder. Varje försening i
Ahlsells förmåga att överföra betydande prisökningar till
sina kunder kan påverka Ahlsells finansiella ställning,
resultat och kassaflöden negativt.
Priserna på de produkter Ahlsell säljer har historiskt
sett varit volatila och föremål för fluktuationer till följd av
förändringar i tillgång och efterfrågan, ekonomiska förhållanden, arbetskostnader, konkurrens, marknadsspekulation, statlig reglering och handelspolitik, samt periodiska
förseningar i leveransen av Ahlsells produkter. Ahlsell har
en begränsad förmåga att styra tidpunkt och omfattning
av förändringar i priset Bolaget betalar för sina produkter.
Dessutom fluktuerar tillgången på Ahlsells produkter
baserat på tillgänglig tillverkningskapacitet. En kapacitetsbrist, eller överkapacitet, i branschen kan, ofta inom en
kort tidsperiod, leda till betydande ökningar eller
nedgångar i marknadspriser för dessa produkter. Även
om Ahlsell kan höja priser kan det vara svårt att höja
priser tillräckligt snabbt för att absorbera prisökningar från
sina leverantörer. Sådana prisfluktuationer kan få negativ
påverkan på Ahlsells verksamhet, kassaflöden, resultat
och finansiella ställning.

Koncernen förlitar sig på sin förmåga att hantera sitt
rörelsekapitalbehov, inklusive sin förmåga att
hantera produktinköp och kundkreditpolicy.
Ahlsells varulager, kundfordringar och leverantörsskulder
utgör en betydande del av Bolagets nettotillgångar.
Ahlsell hanterar sina lager och leverantörsskulder utifrån
Ahlsells inköps- och lagerhanteringspolicy samt kundfordringar utifrån Ahlsells kundkreditpolicy. Ahlsells leverantörer kan komma att kräva kortare betalningsvillkor eller
vägra sälja på kredit och Ahlsells kunder kan komma att
misslyckas att betala på utsatt tid eller kräva längre betalningsfrist, vilka skulle öka Ahlsells rörelsekapitalbehov
eftersom leverantörsskulderna skulle minska och kundfordringarna skulle öka. Om Ahlsell inte på ett tillfredsställande sätt kan hantera sina produktinköp, sin lagerhantering eller kundkreditpolicy kan Ahlsells rörelsekapital,
kassaflöden och finansiella ställning påverkas negativt.
Koncernen kan ha svårt att i tid sänka kostnader för
personal och övriga kostnader som i ett kort
perspektiv är fasta kostnader.
En av Koncernens största kostnadsposter är personalkostnader, innefattande kostnader för löner och förmåner
till anställda vilka tenderar att vara fasta i ett kortsiktigt
perspektiv men fullt rörliga på lång eller medellång sikt.
Även om ovannämnda kostnader har en rörlig del som
Koncernen kan påverka, till exempel personaltimmar och
antal anställda, kan Koncernen ha svårt att tillräckligt
snabbt sänka dessa kostnader vid behov, vilket skulle
kunna få negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella ställning.
En majoritet av Koncernens tillgångar består av
immateriella tillgångar, vilka är föremål för
nedskrivningsprövning, något som kan påverka
framtida resultat.
Ahlsell har betydande immateriella tillgångar, motsvarande 14 347,3 MSEK per den 30 september 2016, vilka
utgjorde en majoritet av Ahlsells totala tillgångar vid
tidpunkten. Ahlsells immateriella tillgångar består fram
förallt av kundrelationer, vilka har erhållits från förvärvade
bolag, varumärket ”Ahlsell”, samt goodwill.
Ahlsell är beroende av kundrelationer för att generera
försäljning, och skriver av värde på kundrelationer linjärt
över en nyttjandeperiod om 10 till 20 år. Varumärken och
goodwill är inte föremål för löpande avskrivningar utan
testas årligen, eller när indikation på nedskrivningsbehov
föreligger, för nedskrivning. Vidare utgör förvärv en integrerad del i Ahlsells tillväxt, och som ett led i detta erhåller Ahlsell immateriella tillgångar, inklusive goodwill och

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

17

Riskfaktorer

kundrelationer. Dessa immateriella tillgångar är efter
förvärv föremål för nedskrivningsprövning, som kan resultera i större nedskrivningskostnader beroende på både
mängden goodwill som redovisas som en del av transaktionen samt hur förvärvet presterar i relation till förväntningar. Identifiering och beräkning av nedskrivningar innefattar en uppskattning av de kassagenererande enheternas återvinningsvärde. Redovisning av nedskrivningar
innefattar en osäkerhet eftersom Bolaget måste göra
framåtblickande antaganden vid beräkning av återvinningsvärdet. De kassagenererande enheternas uppskattade återvinningsvärde baseras på tillgänglig information
per datumet för bedömningen och omfattar bland annat
Ahlsells antaganden om framtida kassaflöde. En negativ
utveckling i Ahlsells affärsverksamhet kan tvinga Bolaget
att redovisa en nedskrivning motsvarande hela eller en
del av det bokförda värdet för Ahlsells goodwill, varumärken och andra immateriella tillgångar. Om en nedskrivning måste redovisas, kan detta ha väsentlig negativ
påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
Koncernens varulager kan bli föremål för
nedskrivningar.
Varulager utgör en betydande del av Koncernens omsättningstillgångar. Ahlsell har ett omfattande varulager med
många produkter som har byggts upp över tid. Detta
innebär en inbyggd risk för att varulagret tappar i värde
och/eller blir värdelöst. Koncernens varulager kan därför
bli föremål för nedskrivningar, och om Koncernen redovisar en nedskrivning av varulager kan detta komma att ha
negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
Koncernen kan vara oförmögen att hålla jämna steg
med den ständiga utvecklingen av produkter och
tjänster, att identifiera nya produkter och
produktlinjer eller att integrera dessa i sitt
erbjudande.
Ahlsells verksamhet är delvis beroende av dess förmåga
att identifiera framtida produkter och produktlinjer som
kompletterar befintliga produkter och produktlinjer och
som motsvarar dess kunders behov. Det förekommer
dessutom teknologiska förändringar på flera av de marknader där Ahlsell saluför produkter, tjänster och system.
Ahlsell kan vara oförmöget att konkurrera effektivt om
dess produkter inte håller jämna steg med trender och
teknologiska förändringar på de marknader där Ahlsell
konkurrerar eller trender och teknologiska förändringar
avseende nya produkter.
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Ahlsells fokus på ett brett produktutbud kan göra det
svårare att förutse nya produktbehov och -utvecklingar.
Vidare kan Ahlsells förmåga att integrera nya produkter
och produktlinjer i sitt distributionsnätverk påverka
Ahlsells möjlighet att konkurrera. En ny produkt eller
produktlinjes framgång beror dessutom på marknadens
efterfrågan och det finns en risk att nya produkter och
produktlinjer inte kommer att leverera förväntade resultat,
vilket kan påverka Ahlsells framtida försäljning och
resultat.
En förändring i Koncernens kund-, produkt- och
försäljningssammansättning kan påverka resultatet
negativt.
Ahlsells resultat kan påverkas av en förändring i dess
kundkrets. Dessutom kan en förändring i Ahlsells
sammansättning av produkter och försäljning, med olika
marginalnivåer, påverka Ahlsells resultat, eftersom vissa
produktsegment, tenderar att generera högre marginaler
än andra segment. Ahlsells framtidsutsikter, budgetering
och strategiska planering förutsätter en viss försäljningssammansättning vad gäller distributionskanaler, produkter och kunder. Om de faktiska resultaten skiljer sig från
denna projekterade försäljningssammansättning
avseende volym och produkter, kan Ahlsells finansiella
resultat påverkas negativt.
Koncernen verkar på kraftigt konkurrensutsatta
marknader.
Distributionsmarknaderna för tekniska installationsprodukter, verktyg och tillbehör är kraftigt konkurrensutsatta.
Det finns för närvarande ett stort antal små, lokala företag
och ett mindre antal relativt stora regionala, nationella och
multinationella företag som verkar på Ahlsells marknader.
Konkurrensen varierar beroende på produktsegment,
kundgrupp och geografiskt segment. De huvudsakliga
konkurrensfaktorerna i Ahlsells verksamhet innefattar
följande:
•• tillgänglighet och kostnad för material och
förnödenheter;
•• lokal närvaro genom filialer och
försäljningsorganisation;
•• teknisk produktkännedom och expertis avseende
tillämpning och användning;
•• rådgivning och annan servicekapacitet;
•• kapacitet till leverans dagen efter inom visa produktlinjer; och
•• produktprissättning och kreditvillkor.
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Ahlsell kan vara oförmöget att bibehålla sin konkurrenskraftiga position på de olika marknader där Bolaget verkar.
Ahlsells nuvarande eller framtida konkurrenter kan börja
konkurrera i Koncernens alla tre produktsegment, vilket
skulle minska attraktiviteten i Ahlsells utbud, och/eller kan
ha större resurser än Ahlsell, och kunna använda denna
fördel för att öka sina marknadsandelar. Vissa av Ahlsells
internationella konkurrenter är dessutom mer specialiserade än vad Ahlsell är och har större omfattning av totala
inköp, vilket möjliggör för dem att förhandla lägre priser
och andra mer förmånliga villkor med leverantörer än
Ahlsell och som tillåter dem att lagerhålla mer specialiserade produkter. Konkurrenter kan också tillgripa strategier
med aggressiv prissättning, vilket kan leda till att Ahlsell
måste sänka sina priser i konkurrenssyfte. Därutöver kan
konkurrenter som har färre eller inga filialer, såsom internetbaserade företag, erbjuda lägre priser till kunder än
vad Ahlsell kan. Om Ahlsell skulle utsättas för någon
sådan konkurrens, kan Bolagets nettoomsättning,
lönsamhet och marknadsandel komma att minska, vilket
skulle kunna få väsentlig negativ påverkan på Ahlsells
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Fortsatt konsolidering bland Bolagets konkurrenter
kan leda till att marknaderna blir mer
konkurrensutsatta och att Koncernens verksamhet
påverkas negativt.
Konkurrenterna på de marknader där Ahlsell verkar konsolideras. Denna konsolidering drivs av kundbehov och
leveranskapacitet, vilket kan innebära att Ahlsells marknader blir mer konkurrensutsatta då fler stordriftsfördelar
uppnås av distributörer. Kunder kräver allt mer enhetliga
leverantörskällor på flera platser. Kunskapen om distributionskostnader och dynamik ökar samtidigt hos kunder,
vilket i sin tur ökar deras möjlighet att pressa distributionsmarginaler. Dessa trender kan resultera i färre distributörer då kvarvarande distributörer kan behöva växa för
att kunna konkurrera effektivt.
Ahlsell kan misslyckas med att effektivt delta i marknadskonsolideringen, bland annat på grund av restriktioner med avseende på marknadskoncentration, vilket kan
begränsa den utsträckning i vilken en stor marknadsaktör
som Ahlsell kan förärva ytterligare konkurrenter. Marknadskonsolidering kan resultera i att Ahlsell förlorar sin
roll som den enda storskaliga distributör i alla tre produktsegment i Norden. Vidare kan industrikonsolidering göra
det svårare för Ahlsell att bibehålla rörelsemarginaler och
kan även öka konkurrensen med avseende på potentiella
förvärvsobjekt och resultera i högre multiplar för förvärvspris. Dessa och andra förändringar på marknaderna där
Bolaget verkar kan negativt påverka Ahlsells verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

Fortsatt konsolidering bland Bolagets kunder kan
försvaga Koncernens förhandlingsposition och
negativt påverka Koncernens verksamhet.
Vissa av Ahlsells kunder har vuxit kraftigt genom förvärv,
och det kan finnas en stor möjlighet att sådana förvärv
fortsätter att genomföras, och även att nya kunder kan
börja konsolideras på marknader där Koncernen verkar.
Denna konsolidering kan stärka Ahlsells kunders
förhandlingsposition och därmed öka konkurrensutsattheten på Ahlsells marknader då kunderna ökar möjligheten att förhandla mer effektivt och använda sig av olika
distributörer. Kunder kräver allt mer enhetliga leverantörskällor på flera platser. Om konsolidering bland kunder
leder till förstärkt förhandlingsposition och att de därmed
får mer gynnsamma leverantörsvillkor, kan denna trend
ha väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet,
kassaflöde, resultat och finansiella ställning.
Utvecklingen av alternativa distributörer i
värdekedjan skulle kunna minska Koncernens
försäljning och marginaler och begränsa möjligheten
för Koncernens verksamhet att växa.
Ahlsells tillväxtstrategi är baserad på antagandet att
användningen av återförsäljare kommer att förbli stabil.
Flera faktorer skulle kunna orsaka ett omslag i användandet av distributörer. Ahlsells kunder kan till exempel se
risker i att förlita sig på distributörer eller de kan börja
betrakta upphandlingsverksamhet som en av sina egna
kärnverksamheter och besluta att köpa fler produkter
direkt från tillverkare, vilket skulle leda till en minskning av
Ahlsells nettoomsättning och vinst. Om Ahlsells kunder
lyckas förbättra kunskapen eller kostnadsstrukturen för
sina interna upphandlingar är det möjligt att Ahlsell inte
kommer kunna erbjuda sina kunder ett attraktivt alternativ för att tillgodose de respektive försörjningsbehoven.
Ett byggföretag kan till exempel förbättra sin förhandlingsposition på marknaden och därmed göra inköp direkt
från leverantörer, vilket kan ha en väsentlig negativ effekt
på Ahlsells resultat. Alternativt kan Ahlsells leverantörer
investera i infrastruktur för att utöka sin egen lokala
försäljningsorganisation och sälja fler produkter direkt till
Ahlsells kunder, vilket också skulle kunna påverka Ahlsells
verksamhet negativt. Konsumentinriktade återförsäljare
kan också expandera sitt erbjudande till B2B-marknaden
och utnyttja sina lokala försäljningsplatser, logistiknätverk
och leverantörskontakter för att nå en brett spektrum av
kunder och erbjuda ett brett sortiment av produkter och
tjänster i konkurrens med Ahlsell.
Vissa konkurrenter har även etablerat internetbaserade företag och e-handelsbolag. Internetbaserade företag erbjuder oftast lägre priser på grund av begränsade
allmänna omkostnader och mindre försäljningsorganisa-
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tion och kan förenkla för leverantörer att sälja sina produkter direkt till kunder då de kan erbjuda produkter till
kunder genom webshopar. Dessutom kan etablerade
e-handelsföretag komplettera eller utöka sitt utbud till
Ahlsells marknader och börja konkurrera med Ahlsell.
Vidare kan balansen i värdekedjan förändras när vissa
leverantörer ger installatörer direkta incitament för att få
dem att använda en viss leverantörs egna produkter. Om
dessa incitamentsåtgärder blir vanligare, kan Ahlsell
behöva sälja mer av en viss leverantörs produkter för att
kunna dra nytta av de incitament som leverantören erbjuder installatören. Detta skulle innebära en starkare
förhandlingsposition för leverantörerna, då de skulle
kunna hota med att ge installatörer samma incitament om
de använder andra distributörer, och kan öka kostnaderna
för deras produkter, eftersom den ökade förhandlingsstyrkan kan innebära att mer gynnsamma villkor förhandlas med Ahlsell, och kan möjliggöra för leverantörer att
utöva extra inflytande över Ahlsells priser.
Utöver dessa faktorer, kan Ahlsells kunder välja att
upprätta sina egna tillverknings- och distributionsanläggningar för byggprodukter, eller köpa sitt byggmaterial från
tillverknings- och distributionsförmedlare i vilka de har ett
ekonomiskt intresse. Dessa och andra förändringar i
värdekedjan skulle kunna ha negativ påverkan på Ahlsells
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Ökad pristransparens kan uppmuntra kunder att i
större utsträckning fatta inköpsbeslut baserat
enbart på pris vilket skulle kunna påverka
Koncernens marginaler negativt.
Den ökade användningen av prisjämförande programvaror, IT-uppkoppling mellan kunder, återförsäljare och leverantörer, samt rekommenderade prislistor, möjliggör en
förbättrad pristransparens, särskilt för större kunder. På
grund av denna ökade pristransparens kan kunder få en
bättre förståelse för olika återförsäljares prissättning av
samma produkt, liksom de priser som återförsäljarna
själva betalar sina leverantörer för en produkt. Detta kan
ge kunder en starkare förhandlingsposition, eftersom de
genom att jämföra olika priser för samma produkt kan
välja det billigaste erbjudandet. Även om Ahlsell anser sig
erbjuda konkurrenskraftiga priser, fokuserar Bolaget på
sitt värdeerbjudande och om kunder i allt större utsträckning fattar inköpsbeslut uteslutande baserat på pris, kan
detta leda till att Ahlsell sänker priser och minskar sina
marginaler, vilket skulle kunna innebära väsentlig negativ
påverkan på dess verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
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Koncernen är exponerad mot lokala affärsrisker i de
länder där Ahlsell är verksamt.
Ahlsell är verksamt i Sverige, Norge, Finland, Danmark,
Estland, Ryssland och Polen. Varje politiskt initiativ,
åtgärd, kontroll eller annan handling som verkställs av
myndigheterna i dessa länder, eller i andra länder i vilka
Ahlsell kan komma att bedriva verksamhet i framtiden,
kan begränsa Ahlsells affärsverksamhet, fördröja eller
förhindra planerade investeringar eller skada Ahlsells
ekonomiska resultat. Ahlsells verksamhet är exponerad
mot flera av de risker som följer med att bedriva affärsverksamhet i flera jurisdiktioner, till exempel lågkonjunktur, inflation och instabilitet på de finansiella marknaderna, skillnader i, eller oväntade förändringar vad avser,
den regulatoriska miljön, bland annat vad gäller miljörättsliga regleringar, produktsäkerhetsbestämmelser, detaljplanering, stadsplanering och arbetslagstiftning, exponering mot olika rättsliga normer och verkställighetsåtgärder
samt kostnader för efterlevnad av dessa normer, begränsat rättsligt skydd och verkställighet av immateriella
rättigheter, längre betalningsvillkor för betalningsskyldiga
av Ahlsells kundfordringar och svårigheter att driva in
Ahlsells kundfordringar, tariffer, tullar, exportkontroller,
importrestriktioner och andra handelshinder, strejker,
högre räntor, valutakontroller och begränsningar av valutakonvertering av kapital samt politisk och samhällelig instabilitet. I vissa av de länder där Ahlsell är verksamt förekommer dessutom organiserad brottslighet och annan
olaglig verksamhet såsom korruption och mutor. Trots
tydliga företagsprinciper och fortlöpande kontroller kan
handlingar vidtagna av lokalt anställda arbetstagare bryta
mot dessa principer och gällande rätt samt exponera
Ahlsell mot ekonomiskt ansvar oaktat ledningens
okunskap.
Ahlsells verksamhet på var och en av dess geografiska
marknader är föremål för lokala affärsrisker. Ahlsell kan
kanske inte utveckla och införa system, riktlinjer och
metoder för att hantera dessa risker eller uppfylla tillämpliga bestämmelser utan att ådra sig extra kostnader eller
störa Ahlsells lokala affärsverksamhet. Som ett resultat
kan realiseringen av sådana risker som Ahlsell står inför i
de länder där företaget är verksamt, ha väsentlig negativ
påverkan på Ahlsells verksamhet, kassaflöden, resultat
och finansiella ställning.
Priserna på de produkter som Koncernen distribuerar
kan fluktuera bland annat till följd av förändringar i
råvarupriser.
Priset på de produkter Ahlsell distribuerar kan fluktuera
bland annat till följd av förändringar i råvarupriser. Kostnaden för koppar, stål, aluminium, segjärn, polyvinylklorider
(”PVC”) och andra råvaror som används i de produkter
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Ahlsell distribuerar kan vara volatila Ahlsell kan komma att
misslyckas med att överföra ökade kostnader i tid eller
överhuvudtaget. Om priserna dessutom hastigt sjunker
på råvaror som används i produkter som Bolaget distribuerar kan Ahlsell ha varulager som är inköpta till ett högre
pris än rådande marknadspriser.
Priser och tillgång på petroliumprodukter är föremål
för politiska-, ekonomiska- och marknadsrelaterade faktorer utanför Ahlsells kontroll. Politiska händelser i regioner
som producerar olja samt väderrelaterade händelser kan
leda till att priset på bränsle ökar. Varje betydande ökning
av bränsle- eller energipriser eller ökade kostnader för
krav avseende utsläppskontroller som har eller kan
komma att införas i framtiden, särskilt lagstiftning relaterad till klimatförändringarna, kan öka Ahlsells transportkostnader då Koncernen levererar de flesta av sina
produkter med lastbil, vilket kan ha väsentlig negativ
påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
Koncernen är exponerad mot valutafluktuationer.
Ahlsell bedriver verksamhet i sju länder och redovisar
följaktligen såväl kostnader som intäkter i flera olika valutor, för närvarande svenska kronor, euro, polska zloty,
norska kronor, danska kronor och rysk rubel. I samband
med upprättandet av koncernredovisningen omräknas
varje dotterbolags resultat- och balansräkning, vilka initialt
framtas i respektive dotterbolags lokala valuta, till
svenska kronor. Balansräkningen omräknas till svenska
kronor baserat på valutakursen vid slutet av den aktuella
rapportperioden och resultaträkningen omräknas till
genomsnittskursen under perioden (för de fall sådant
genomsnitt inte utgör en rimlig uppskattning av de valutakurser som rådde vid tidpunkten för de transaktioner som
gav upphov till sådana intäkter och kostnader omräknas
dessa istället till valutakurserna vid datumet för relevant
transaktion). Fluktuationer i valutakurser gentemot
svenska kronan kommer att ge upphov till differenser och
Ahlsell redovisar dessa differenser i Övrigt totalresultat.
En svagare svensk krona kommer medföra att en omräkningsvinst redovisas och, omvänt, en starkare svensk
krona kommer medföra att en omräkningsförlust
redovisas.
Ahlsell är också exponerat mot valutarisk i form av
transaktionsexponering när dotterbolag i en transaktion
använder sig av en annan valuta än sin redovisningsvaluta. Denna transaktionsexponering uppstår på två skilda
sätt. Operativ transaktionsexponering uppkommer när
Ahlsell genererar intäkter i andra valutor än det har kostnader, till exempel om inköp av produkter från leverantörer görs i euro och försäljning av samma produkter sker i
Sverige i svenska kronor (”Operativ transaktionsexpone-

ring”). Operativ transaktionsexponering påverkar Ahlsells
kostnad för sålda varor, och följaktligen resultat och
rörelsemarginaler. Transaktionsexponering uppkommer
även när relevant valutakurs varierar från transaktions
tidpunkten till dagen för slutbetalning av transaktionen
(”Tidsexponering”). Vinster och förluster relaterade till
Tidsexponering påverkar bruttovinst i
koncernresultaträkningen.
Fasta prislistor med många kunder leder till valuta
exponering för Ahlsell under den sex månader långa fasta
prisperioden. I händelse av betydande exponeringar
tillåter Ahlsells finanspolicy Bolaget att säkra prognostiserade leverantörsbetalningar under vissa fasta prisperioder, om nödvändigt, men detta kan också ge Ahlsell
otillräckligt skydd mot valutafluktuationer.
Som ett resultat av det ovan sagda, kan valutafluktuationer ha negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Koncernen är beroende av kassaflöden från sina
dotterbolag.
Moderbolagets huvudsakliga tillgångar utgörs av direkta
och indirekta aktieinnehav i dotterföretag. Ahlsells
förmåga att göra nödvändiga betalningar av räntor på sina
skulder, såväl som dess möjlighet att betala utdelningar,
påverkas av dotterbolagens förmåga att överföra tillgängliga likvida medel till Ahlsell. Överföring av medel till
Ahlsell från dess dotterbolag (i form av utdelningar,
koncerninterna lån eller på annat sätt) kan begränsas eller
förbjudas genom legala och kontraktuella krav tillämpliga
på respektive dotterbolag och dess styrelseledamöter.
Begränsningar eller restriktioner av överföring av medel
mellan bolag inom Koncernen kan komma att bli mer
restriktiva i händelse av att Koncernen får likviditetsproblem eller sämre ekonomisk ställning, vilket kan ha negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, kassaflöden, resultat och finansiella ställning.
Koncernens belåningsgrad och
betalningsförpliktelser kan negativt påverka dess
verksamhet.
Ahlsell har, och kommer efter Erbjudande fortsatt att ha,
betydande utstående skulder och betalningsförpliktelser.
Ahlsells skuldförbindelser kan i framtiden kräva att
Bolaget avsätter en större andel av sitt kassaflöde från
verksamheten till att göra avbetalningar på skuld, inklusive räntebetalningar, vilket därmed minskar tillgången till
medel att satsa på framtida affärsmöjligheter. Skuldförpliktelser kan även öka Ahlsells sårbarhet för generella
ekonomiska och branschmässigt ogynnsamma förhållanden som är utanför dess kontroll, och kan innebära en
konkurrensnackdel i förhållande till Ahlsells konkurrenter
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som kan ha såväl lägre skuldsättning som bättre räntevillkor och lägre amorteringskrav. Om Ahlsell i ett längre
perspektiv dessutom önskar ta ytterligare lån för att finansiera framtida tillväxt, kan Ahlsells nuvarande skuldsättning öka kostnaden för sådana ytterligare lån. Ahlsells
nuvarande lånevillkor innehåller sedvanliga villkor (covenanter) som bland annat kan begränsa Koncernens
möjlighet att skuldsätta sig ytterligare, kräva att den ska
bibehålla vissa covenantkvoter och/eller begränsa dess
förmåga att köpa eller sälja aktier. Detta kan ha väsentlig
negativ påverkan på Ahlsells kassaflöden, resultat och
finansiella ställning.
Koncernen är exponerad mot risker relaterade till
derivatinstrument och säkringstransaktioner.
Ahlsell använder derivatinstrument (bland annat valutaoch ränteswappar samt räntetak och räntegolv) för att
bidra till att begränsa och kontrollera valuta- och ränterisker relaterade till upplåning. Sådana finansiella instrument
innefattar risker, i synnerhet om ränte- eller valutakursutvecklingen skiljer sig från förväntningarna, bland annat i
fall där Koncernen har säkrat eller misslyckats med att
säkra för mycket eller för lite risk, fel risk eller för fel tidsperiod. Prognoser och antaganden som görs av Ahlsells
riskhanteringsgrupp vid tidpunkten för ingåendet av
sådana finansiella instrument kan visa sig vara felaktiga
och transaktionerna kan misslyckas med att begränsa
riskerna som planerat, eller öka Ahlsells kostnader. Detta
kan ha väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Koncernen är exponerad mot kreditrisker.
Ahlsell säljer produkter till sina kunder via avtal som inte
är säkrade genom pant eller annan säkerhet och står
därför risken att dess kunder kan vara oförmögna att
betala den summa de är skyldiga. Ahlsells produkter säljs
till kunder inom branscher som vanligtvis upplever svängningar i efterfrågan på grund av ekonomiska förhållanden,
energipriser, årstider, konsumenternas efterfrågan samt
andra faktorer utanför Ahlsells kontroll. Dessa branscher
innefattar i synnerhet byggbranschen. Ahlsell kan uppleva
en förlust av intäkter om ett betydande antal kunder inte
kan betala förfallna belopp i tid, vilket kan ha en väsentlig
negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, kassaflöde,
resultat och finansiella ställning.
Varje derivattransaktion och säkringstransaktion som
Ahlsell kan komma att ingå, kan därtill exponera Ahlsell
för risken att en motpart misslyckas med att uppfylla sina
åtaganden enligt avtalet. Ahlsell är även exponerad mot
kreditrisk i förhållande till finansieringsaktiviteter, inkluderat insättningar hos banker och finansiella institut, valuta-
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handel och andra finansiella instrument. Säkringsavtal,
insättningar och finansiella arrangemang som Ahlsell kan
komma att ingå sker typiskt sett med ledande finansiella
institutioner. Likväl kan störningar på de finansiella marknaderna eller råvarumarknaderna, eller negativ affärsutveckling hos en motpart, leda till plötsliga förändringar i
en motparts likviditet eller soliditet, vilket kan påverka
dess förmåga att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med
avtalsvillkoren. Ahlsell är oförmöget att förutse förändringar i en motparts kreditvärdighet eller dennes förmåga
att uppfylla åtaganden. Dessutom investerar Ahlsell från
tid till annan i företagscertifikat med korta och medellånga löptider, utgivna av kommuner, landsting, helägda
kommunala och statliga bolag och bolag som lägst har
kreditranking K-1, vilket motsvarar BBB+ för långfristig
ranking och A-2 för kortfristig ranking från Standard &
Poor’s, samt anda skuldinstrument, såsom obligationer,
och kan exponeras mot förändringar i värdet på sådana
finansiella instrument.
Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar
globalt eller förändringar i sådana lagar kan påverka
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
Ahlsell omfattas av såväl internationella och EU-rättsliga
som nationella lagar och förordningar och måste således
iaktta ett stort antal regelsystem i flera jurisdiktioner.
Lagstiftningen är under ständig utveckling, ändras frekvent och blir generellt allt striktare. De lagar och förordningar som Ahlsell lyder under innefattar bland annat
arbetsmiljölagstiftning samt reglering hänförlig till de
produkter som Ahlsell säljer. Ahlsells produkter för byggnads- och tillverkningsindustri måste till exempel uppfylla
vissa krav specificerade i olika byggnadsregelverk i de
länder där Bolaget verkar samt uppfylla vissa kvalitetsoch säkerhetskrav uppställda i internationella standarder,
EU-direktiv och -förordningar, eller standarder från andra
internationella organisationer. Vidare är Ahlsell tillståndspliktigt för förvaring, hantering och bortförsel av potentiellt farligt avfall och material, bland annat asbest, köldmedel, lim, oljor och andra petroleumbaserade produkter
samt elektrisk och elektronisk utrustning, där problem
med hantering och bortförsel kan uppstå. Därutöver är
Ahlsell ansvarigt för sanering av miljöföroreningar på
fastigheter, bland annat för centrallagren i Sverige, Norge
och Finland, oberoende av om Bolaget har orsakat föroreningen eller agerat felaktigt. På motsvarande sätt kan
förändringar i Skattelagstiftningen i något av de länder där
Koncernen bedriver verksamhet ha väsentlig negativ
effekt på Koncernens beskattning och finansiella
ställning.
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Ett misslyckande att implementera lämpliga interna
rutiner för regelefterlevnad i syfte att säkerställa efterlevnad av lag och Ahlsells interna policys, kan resultera i
sanktioner eller tvångsåtgärder mot Bolaget. Efterlevnad
av befintlig, ny eller striktare lag, krav på tillstånd, striktare
tillsynspraxis från myndigheter eller nya tolkningar av
regelverk, kan orsaka Ahlsell ytterligare kostnader, vilka
kan vara väsentliga, men kan även på annat sätt påverka
dess verksamhet på ett sätt som kan ha väsentlig negativ
påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
Koncernen kan vara oförmögen att förnya sina
hyresavtal, och kan vara fortsatt ansvarig enligt ett
hyresavtal även om den stänger en anläggning.
De flesta av Ahlsells anläggningar är förhyrda. Förutom
dess centrallager i Sverige, Norge och Finland, vilka har
hyresavtal som upphör 2031, 2030 respektive 2031, har
Ahlsells hyresavtal som är ingångna på bestämd tid och
löper med kort eller medellång hyresperiod. Ahlsells
uppfattning är att hyresavtal som ingås i framtiden
kommer att ske på liknande villkor som dess nuvarande
hyresavtal. Ahlsell kan vara oförmöget att förnya hyresavtal vid utgången av respektive hyresperiod, och villkoren
för förnyade avtal kan vara mindre fördelaktiga än dem i
de nuvarande hyresavtalen. Om Ahlsell stänger en
anläggning eller om verksamheten på den upphör, kan
det kvarstå en skyldighet att fullgöra förpliktelser enligt
det förevarande hyresavtalet. Trots att Ahlsell vidareuthyr
sex av de sju anläggningar som har lagts ned under de
senaste åren är Ahlsell fortsatt förpliktigat för hyresskyldigheterna. Ahlsells skyldighet att fortsätta betala hyra
för stängda anläggningar kan ha negativ påverkan på dess
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Anspråk på grund av garanti eller produktansvar kan
ha negativ påverkan på Koncernens renommé och
finansiella ställning.
I egenskap av distributionsföretag, omfattas de flesta
produkter som Ahlsell tillhandahåller av garantier lämnade
av produkttillverkarna. I Sverige kan Ahlsell komma att
uppleva eventuella brister i sitt back-to-back garantiskydd
då den produktgaranti som tillhandahålls av Ahlsell till sina
kunder kan komma att utökas till en period som avslutas
sex månader efter utgången av den garantitid som
Ahlsells kunder har lämnat till slutkunden. Eftersom
denna utökade garantiperiod kan vara längre än den
motsvarande garantiperiod som Ahlsell erhåller från sina
leverantörer, kan det föreligga en potentiell brist i Koncernens back-to-back garantiskydd.

Ahlsell säljer emellertid också sina egna produkter
under olika varumärken som, även om dessa omfattas av
garantier från tillverkaren, kan exponera Bolaget för ytterligare risk. Exempelvis kan återkommande defekter i
samma produkt, känt som seriella fel, i synnerhet leda till
att betydande anspråk riktas mot Ahlsell, framförallt om
produkten är svår att byta ut efter installering. Skulle
Ahlsells egna märkesvaror visa sig vara defekta kan
Bolaget vara tvunget att återkalla produkterna och åta sig
kostnaderna för ett sådant återkallande samt för anskaffandet av icke-defekta ersättningsprodukter.
Skulle en produkttillverkare vara oförmögen att tillgodose garantianspråk, antingen på grund av insolvens,
ansvarsbegränsningar i leveransavtalen eller annan orsak,
kan Ahlsell tvingas att göra detta och garanti- och produktansvarsfall kanske inte täcks till fullo av Bolagets försäkring. Försäkringsskydd föreskriver regelmässigt en självrisk, och vissa risker är exkluderade. Marknadens tilltro till
Ahlsells produkter kan påverkas negativt av garanti- eller
produktansvarstvister, och Ahlsells renommé kan skadas.
Att försvara sig mot anspråk på grund av garanti eller
produktansvar kan även vara kostsamt och tidskrävande
samt avleda koncernledningens uppmärksamhet från
dess ordinarie verksamhet. Följaktligen kan anspråk på
grund av garanti eller produktansvar ha väsentlig negativ
påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
Koncernens renommé kan skadas på grund av
allmänhetens negativa uppfattning om Koncernen
eller dess leverantörer.
Att upprätthålla Ahlsells anseende är en nyckelfaktor för
Bolagets etablerande av kundrelationer såväl som för att
garantera verksamhetens framgång. Om kunder förlorar
förtroendet för säkerheten och kvaliteten hos de produkter som säljs eller tillhandahålls av Ahlsell, den etiska och
lagenliga varuförsörjningen eller beteendet hos Ahlsell
och dess leverantörer generellt, kan Ahlsells anseende
och resultat komma att påverkas negativt. Om därutöver
kvaliteten på Koncernens produkter och tjänster försämras, innefattande leveranstidpunkt, kvalitet och produkttillgänglighet, kan Koncernens anseende och resultat
skadas, oaktat detta beror på misstag hos Ahlsell eller
hos tredje man.
Ahlsell är vidare beroende av tredjepartsleverantörer
och förlitar sig på att dessa leverantörer efterlever tillämpliga lagar, regler och praxis inom arbetsrätt, miljörätt eller
andra områden på ett sätt som inte skadar Ahlsells rykte.
Arbetsvillkoren och levnadsstandarden i vissa av de
länder där Ahlsells produkter tillverkas, har varit, och är,
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föremål för kritik från internationella organ, såsom den
internationella arbetsorganisationen. Om Ahlsell eller
dess leverantörer misslyckas med att efterleva etiska,
sociala, produktmässiga, arbetsmässiga, hälso- och
säkerhetsrelaterade eller andra standarder, eller därtill
relaterade politiska överväganden, kan detta skada
Bolagets anseende och leda till olika negativa åtgärder
från dess kunder, innefattande bojkotter samt uppsägning av avtal och skadeståndskrav, eftersom flera kund
avtal kräver att Ahlsell och dess leverantörer efterlever
etiska och sociala normer.
Klagomål och tvister kan skada Koncernens
varumärke och renommé och ta ledningens resurser
i anspråk.
Ahlsell kan, från tid till annan, vara föremål för klagomål
och tvister från sina kunder, anställda, leverantörer och
andra utomstående för påstådd produktskada, hälso-,
miljö-, säkerhets- eller verksamhetsfrågor, dataskydd,
konkurrens, olägenheter, vårdslöshet eller underlåtenhet
att följa tillämpliga lagar och förordningar. Sådana klagomål och krav kan leda till betydande kostnader för Ahlsell
och även om de kan lösas på ett framgångsrikt sätt utan
direkta negativa ekonomiska effekter, kan de ha väsentlig
negativ påverkan på Ahlsells varumärke och renommé
och kan komma att ta koncernledningens resurser i
anspråk från annan verksamhet. Om Ahlsell kan hållas
ansvarigt för påstådda klagomål och krav kan detta ha
negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
Koncernen är beroende av att anställa och behålla en
högkvalificerad ledning och kompetenta
medarbetare.
Framgången av Ahlsells verksamhet är beroende av
tjänster från dess ledande befattningshavare och andra
nyckelanställda samt Ahlsells fortsatta förmåga att
anställa och behålla kvalificerad personal vars expertis
ligger på den nivå som krävs för att driva sin verksamhet
och sina aktiviteter. Om någon av Ahlsells ledande befattningshavare skulle lämna verksamheten kan det vara
svårt och kostsamt för Ahlsell att ersätta dem. Förlust
eller otillgänglighet av någon av Ahlsells ledande befattningshavare eller nyckelanställda, Bolagets oförmåga att
effektivt ersätta dem eller underlåtenhet att attrahera och
behålla ytterligare nyckelpersoner på acceptabla villkor
kan ha väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Därutöver saknar anställningsavtalen för vissa
medlemmar av Ahlsells koncernledning och andra
ledande befattningshavare i Ahlsell sekretess-, konkur-
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rens-, och värvningsförbudsklausuler som äger tillämpning efter att avtalen upphört att gälla. Detta kan möjliggöra för dem att använda information om Koncernen för
att konkurrera med Ahlsell eller avslöja sådan information
till en konkurrent, vilket kan ha väsentlig negativ påverkan
på Ahlsells verksamhet och resultat.
Arbetsnedläggelse och strejker kan påverka
Koncernens verksamhet negativt.
Majoriteten av Ahlsells anställda, samt anställda hos
bygg- och transportpartners, är medlemmar i fackföreningar och de flesta anställda som arbetar på dess lager
omfattas av kollektivavtal. Ahlsell, liksom dess bygg- och
transportpartners, har tidigare och kan komma att drabbas av strejker eller andra störningar i verksamheten, eller
hot om strejker eller störningar i verksamheten, till följd av
sin organiserade arbetskraft. När befintligt kollektivavtal
löper ut är det möjligt att Ahlsell eller dess representanter
inte kommer kunna avtala om nya kollektivavtal på tillfredställande villkor eller utan inträffad arbetsnedläggelse,
strejker eller liknande stridsåtgärder (nästa kollektivavtal
som förväntas löpa ut är i Finland i slutet av januari 2017).
Ahlsells oförmåga att förhandla fram tillfredställande villkor för nya avtal skulle kunna leda till att dess personalkostnader skulle öka, vilket skulle ha en negativ påverkan
på vinstmarginalerna.
När Ahlsell förvärvarar företag och integrerar dem i sin
befintliga verksamhet inleder Bolaget ofta förhandlingar
om omstruktureringar eller nedskärningar i det förvärvade
företagets personalstyrka. Ahlsell kan komma att drabbas
av långvariga förhandlingar eller till och med strejker,
arbetsnedläggelse eller andra stridsåtgärder i framtiden,
särskilt i samband med omstruktureringar och arbetskraftsnedskärningar. Eventuella stridsåtgärder eller hot
om stridsåtgärder kan störa Ahlsells verksamhet, eventuellt under en längre tid, och leda till ökade löner och
förmåner, eller på annat sätt ha väsentlig negativ påverkan på Ahlsells verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
Koncernen är föremål för skatterevisioner och
potentiella omprövningar.
Ahlsellkoncernen beskattas i de jurisdiktioner där den
bedriver verksamhet och där den har dotterbolag. Omfattande bedömningar krävs vid fastställandet Ahlsellkoncernens avsättningar för inkomstskatter. Ahlsells tolkning av
skattelagstiftning och skattepraxis överensstämmer inte
nödvändigtvis med den tolkning som görs av lokala skattemyndigheter. Koncernen är i nuläget inte föremål för
några skattetvister som kan få en negativ påverkan på
dess resultat. Koncernen är dock föremål för skatterevi
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sioner i Finland och Norge, i vilka utfallen är osäkra. Om
skattemyndigheterna med framgång skulle ifrågasätta
Koncernens skattetillämpningar, kan detta resultera i
ytterligare skatt att betala, skattetillägg och minskade
förlustavdrag. Förändringar i skattelagstiftningen i något
av de länder där Koncernen bedriver verksamhet kan
också komma att ha väsentlig negativ påverkan på
Koncernens skattesituation och finansiell ställning.
Koncernen omfattas av konkurrenslagstiftning och
är föremål för inspektioner.
Ahlsells verksamhet är föremål för tillämpliga konkurrensrättsliga lagar, regler och förordningar. I allmänhet syftar
lagstiftningen till att bevara en fri och öppen konkurrens
på marknaden i syfte att främja konkurrenskraft och
ekonomisk effektivitet.
Ahlsell Finland är för närvarande under utredning av
den finska Konkurrens- och konsumentmyndigheten (Fi.
Kilpailuvirasto) (”FCCA”) som undersöker huruvida vissa
vertikala och horisontella avtal om VVS-infrastrukturprodukter och vertikala avtal om badrumsprodukter står i
strid mot gällande finsk konkurrensrätt. FCCA har inte
återkopplat till Ahlsell Finland sedan en begäran om ytterligare information under hösten 2015. FCCA har inte framfört några särskilda krav eller gjort några påståenden om
att Ahlsell har brutit mot gällande lag, och utfallet av
undersökningen är fortfarande osäkert. Böter för konkurrensrättsliga överträdelser kan vara betydande, och om
FCCA som ett resultat av undersökningen med framgång
skulle framställa krav för överträdelser, och med framgång yrka betydande böter, kan detta ha en väsentlig
negativ påverkan på Ahlsells anseende, verksamhet,
resultat och finansiella ställning.
Därutöver har Konkurrensverket i Sverige (”KKV”)
sedan 2015 undersökt huruvida Geberit AB/Ifö Sanitär
AB/IDO Badrum och dess återförsäljare har överträtt
tillämplig konkurrenslagstiftning genom att införa minimiförsäljningspriser och prissamordning på badrumsprodukter och sanitetsporslin inom detaljhandeln. KKV har inte
kommunicerat någon misstanke riktad mot Ahlsell eller
distributörer i allmänhet och det finns således inga tecken
på att Ahlsell är exponerat mot böter. Det kan dock inte
uteslutas att KKV:s undersökning kommer att expandera
eller att deras fokus flyttas till distributörer och Ahlsell.
Ahlsell kan också bli föremål för ytterligare inspektioner, utredningar och/eller förfaranden – antingen som ett
resultat av ovan nämnda inspektioner, eller nya undersökningar av nationella och överstatliga konkurrensmyndigheter för påstådda överträdelser av konkurrensrätten.
Konkurrensrättsliga överträdelser kan även ge upphov till
enskilda krav från konkurrenter, kunder och liknande som

kan göra anspråk på ersättning för skador som åsamkats
till följd av överträdelser. Böter och skadeståndsanspråk
för konkurrensrättsliga överträdelser kan vara betydande
och om detta yrkas med framgång kan detta ha en
väsentlig negativ påverkan på Ahlsells anseende, verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Koncernens framtida resultat kan skilja sig väsentligt
från de finansiella mål som anges i Prospektet och
investerare bör inte förlita sig på dem i opåkallat
hög grad.
De finansiella mål som antagits av Koncernen och som
anges i detta Prospekt utgör Ahlsells mål på medellång
sikt, innefattande mål för omsättningstillväxt, expansion
av EBITA-marginal, kassagenerering, extern nettoskuld/
justerad EBITDA-ratio och utdelningsratio.
Det finns en risk att Ahlsells faktiska resultat eller
finansiella ställning kan skilja sig väsentligt från dem som
uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden
som ett resultat av ett antal faktorer. Koncernens affärsplan från vilka målen härrör baseras på ett antal antaganden, som till sin natur är föremål för betydande verksamhetsrelaterade, – operativa-, ekonomiska- och andra
risker, av vilka många är utanför Koncernens kontroll. De
centrala antaganden som Ahlsell har gjort vid framställningen av sin affärsplan innefattar bland annat ökad tillväxt på den adresserbara marknaden i Norden, framgångsrikt genomförande av Koncernens organiska
tillväxtinitiativ, förvärvsinitiativ och effektivitetsprogram.
Dessa antaganden kanske inte fortsätter återspegla
den kommersiella, konkurrensutsatta, regulatoriska och
ekonomiska miljö där Koncernen är verksam och en del av
den antagna förvärvsaktiviteten kommer kanske inte
genomföras på grund av en mängd olika faktorer, bland
annat, stagnering eller nedgång på den adresserbara
marknaden i Norden, ineffektiv implementering av
Koncernens tillväxt- eller effektivitetsinitiativ, minskad
förvärvsaktivitet på Koncernens marknad eller oförmåga
att hitta och integrera förvärvskandidater på ett framgångsrikt sätt. Följaktligen kan antagandena förändras
eller inte förverkligas alls. Dessutom kan oförutsedda
händelser påverka Ahlsells faktiska resultat och finansiella ställning för framtida perioder, oavsett om Ahlsells
antaganden avseende medellång sikt eller framtida perioder visar sig vara korrekta. Som ett resultat därav kan
Koncernens faktiska resultat eller finansiella ställning
variera väsentligt från dessa mål och investerare bör inte
förlita sig på dem i opåkallat hög grad.

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

25

Riskfaktorer

Koncernen kommer att bli föremål för utökade
regulatoriska åtaganden efter noteringen av
Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.
I egenskap av noterat bolag kommer Ahlsell omfattas av
vissa lagar, regler och krav innefattande (men inte begränsat till) skyldigheter avseende informationsgivning, styrning och finansiell rapportering. Som en följd av detta
kommer Ahlsell ha kostnader, till exempel för juridisk
rådgivning, som Bolaget inte hade som ett onoterat
bolag, och vissa aktiviteter kommer att bli svårare, kräva
mer tid och/eller bli dyrare och kraven på Koncernens
system och resurser kommer att öka. De regler och krav
som är tillämpliga på noterade bolag förändras ständigt
och ändringarna kan vara svåra att överblicka, vilket
medför risk att Bolaget överträder reglerna, vilket i sin tur
kan resultera i omfattande böter och administrativa avgifter. Därutöver kan styrelsen och ledningen behöva ägna
betydande tid och ansträngning åt att säkerställa efterlevnaden av dessa regler och krav, vilket kan innebära att
mindre tid och kraft kan ägnas åt andra delar av
verksamheten.

Risker relaterade till Erbjudandet och
Ahlsells aktier
Det är inte säkert att det kommer att utvecklas
någon aktiv, likvid och ordnad marknad för handel
med Bolagets aktier, aktiekursen kan vara volatil och
potentiella investerare kan komma att förlora en del
av eller hela sin investering.
Det har inte funnits någon offentlig marknad för Bolagets
aktier före Erbjudandet. Det finns en risk att det inte
kommer att utvecklas någon aktiv och likvid marknad
eller, om en sådan marknad utvecklas, att denna inte
kommer att upprätthållas efter Erbjudandets fullföljande.
Priset på aktierna i Erbjudandet kommer att fastställas
genom ett anbudsförfarande och kommer därmed att
baseras på efterfrågan och allmänna marknadsförhållanden. Priset bestäms av Bolagets styrelse och Huvudaktieägaren i samråd med Joint Global Coordinators och det
är inte säkert att priset speglar det pris som investerare
på marknaden kommer att vara villiga att köpa och sälja
aktier för efter det att Erbjudandet har genomförts. Det är
således inte säkert att investerare kan sälja sina aktier till
eller över priset på aktierna i Erbjudandet.
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Försäljningar av aktier av befintliga aktieägare kan få
aktiepriset att sjunka.
Marknadspriset på Bolagets aktier kan sjunka om det sker
en betydande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om
aktierna säljs av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller stora aktieägare, eller om ett större
antal aktier säljs på annat sätt.
Huvudaktieägaren kommer efter Erbjudandet att äga
sammanlagt cirka 51,6 procent av aktierna i Bolaget,
baserat på antagandet att det slutliga priset i Erbjudandet
motsvarar mittpunkten i prisintervallet i Erbjudandet,
51,5 kronor, under förutsättning att Erbjudandet utökas till
fullo samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
Huvudaktieägaren, styrelseledamöter och ledande befattningshavare som för närvarande innehar aktier i Bolaget,
har alla accepterat, med vissa undantag, att under en viss
tidsperiod inte sälja sina aktier eller ingå transaktioner
med liknande effekt. Huvudaktieägarens lock-up
åtagande kommer vara föremål för undantag som kan
medges av (i) Goldman Sachs och Nordea eller (ii) en
majoritet av Joint Global Coordinators (vilka, enbart inom
ramen för Huvudaktieägarens lock-up åtagande, ska innefatta Goldman Sachs, Nordea, Carnegie, Danske Bank,
Deutsche Bank, J.P. Morgan och UBS). Följaktligen, om
en majoritet av Joint Global Coordinators är överens om
att bevilja undantag, kan undantag från Lock-up perioden
medges utan samtycke från Goldman Sachs eller Nordea.
Lock-up åtagandena för aktieägande styrelseledamöter
och ledande befattningshavare kommer vara föremål för
undantag som kan medges av Joint Global Coordinators.
Efter den aktuella Lock-up Periodens utgång, liksom
under Lock-up Perioden efter skriftligt medgivande enligt
vad som beskrivs ovan, kommer de aktieägare som varit
föremål för lock-up vara fria att sälja sina aktier i Bolaget.
Varje avyttring av betydande mängder aktier i Bolaget på
den offentliga marknaden av Huvudaktieägaren eller
Bolagets övriga nuvarande aktieägare, eller intrycket av
att en sådan försäljning kan komma att ske, kan orsaka att
marknadspriset på aktierna i Bolaget sjunker.
Huvudaktieägaren kommer efter Erbjudandet att
fortsätta ha ett väsentligt inflytande över Koncernen
och kan försena eller förhindra en förändring av
kontrollen över Bolaget.
Efter Erbjudandets genomförande kommer Huvudaktie
ägaren äga sammanlagt cirka 56,1 procent av aktierna i
Bolaget, baserat på antagandet att det slutliga priset i
Erbjudandet motsvarar mittpunkten i prisintervallet i
Erbjudandet, 51,5 kronor, under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullo samt att Övertilldelningsoptionen
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inte utnyttjas. Under förutsättning att Övertilldelnings
optionen utnyttjas till fullo kommer Huvudaktieägaren
efter Erbjudandet äga sammanlagt cirka 51,6 procent av
aktierna i Bolaget (baserat på mittpunkten i prisintervallet
i Erbjudandet, 51,5 kronor). Huvudaktieägaren kommer
därmed sannolikt att fortsätta ha ett betydande inflytande
över utfallet hos de ärenden som hänskjutits till Bolagets
aktieägare för godkännande, inklusive val av styrelseledamöter samt sammanslagning, konsolidering eller försäljning av alla eller en huvuddel av Ahlsells tillgångar.
Huvudaktieägaren kan dessutom fortsätta ha ett betydande inflytande över Bolagets ledande befattnings
havare och Ahlsells verksamhet.
Huvudaktieägarens intressen kan skilja sig från eller
konkurrera med Bolagets eller andra aktieägares intressen. En konflikt kan exempelvis uppstå mellan å ena sidan
Huvudaktieägarens intressen och å andra sidan Bolagets
eller de andra aktieägarnas intressen avseende utdelning.
Sådana intressekonflikter kan ha väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
Bolagets möjlighet att lämna utdelning är beroende
av dess framtida resultat, finansiella ställning,
kassaflöde, krav på rörelsekapital, investeringar,
uppfyllande av lånevillkor samt andra faktorer.
Storleken på, eventuella, framtida utdelningar kommer att
bero på flera faktorer, såsom framtida resultat, finansiell
ställning, kassaflöde, krav på rörelsekapital, investeringar,
efterlevnad av lånevillkor samt andra faktorer. Ahlsells
prestation tillåter möjligen inte vidhållandet av utdelningspolicyn och Bolagets förmåga att lämna utdelning kan i
synnerhet försämras om någon av de risker som beskrivs
i Prospektet förverkligas. Bolaget kan också sakna tillräckliga utdelningsbara medel och Bolagets aktieägare kan i
framtiden besluta att inte lämna utdelning. Det är följaktligen inte säkert att utdelning föreslås eller beslutas eller
att annan värdeöverföring kommer att ske under ett visst
år eller överhuvudtaget.

Aktieägare i USA eller andra länder utanför Sverige
kan kanske inte utnyttja sin företrädesrätt att delta i
eventuella framtida företrädesemissioner.
Om Bolaget emitterar nya aktier i en företrädesemission
har befintliga aktieägare, som huvudregel, företrädesrätt
att teckna nya aktier i förhållande till sitt aktieinnehav vid
tidpunkten för emissionen. Aktieägare i vissa andra
länder kan dock vara föremål för inskränkningar som
förhindrar dem från att delta i sådana företrädesemissioner eller deras deltagande kan på annat sätt vara försvårat
eller begränsat. Aktieägare i USA kan till exempel vara
förhindrade att företrädesvis teckna nya aktier om
aktierna eller teckningsrätterna inte är registrerade i enlighet med Securities Act och något undantag från registreringskraven inte är tillämpligt. Aktieägare i andra jurisdiktioner utanför Sverige kan påverkas på liknande sätt om
teckningsrätterna eller de nya aktierna inte har blivit
registrerade eller godkända av behöriga myndigheter i
dessa jurisdiktioner. Bolaget har ingen skyldighet att
ansöka om registrering enligt Securities Act eller söka
motsvarande godkännande enligt lagstiftning i andra jurisdiktioner utanför Sverige vad gäller eventuella teckningsrätter och aktier, och ett sådant förfarande i framtiden kan
vara både opraktiskt och dyrt. I den omfattning som aktieägare i jurisdiktioner utanför Sverige är förhindrade att
företrädesvis teckna nya aktier i eventuella framtida företrädesemissioner kan deras ägande komma att spädas ut
eller minska i värde.

Skillnader i valutakurser kan ha väsentlig negativ
påverkan på värdet av aktieinnehav eller lämnad
utdelning.
Bolagets aktier är, och kommer efter Erbjudandet fortsatt
vara, denominerade i SEK och eventuella vinstutdelningar
kommer att ske i SEK. Till följd av detta kan värdet av
aktieinnehav och vinstutdelning för aktieägare utanför
Sverige komma att påverkas negativt av en minskning av
värdet på den svenska kronan i förhållande till relevant
valuta.
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Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell
Bolaget och Huvudaktieägaren har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en
försäljning av befintliga aktier från Huvudaktieägaren och övriga Säljande aktieägare. Ahlsells styrelse har
därför ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Noteringen förväntas
främja Ahlsells fortsatta tillväxt och utveckling, bland annat genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden och genom en diversifierad bas av nya svenska och internationella aktieägare.
Det slutliga priset i Erbjudandet kommer att fastställas av Huvudaktieägaren tillsammans med Bolagets
styrelse i samråd med Joint Global Coordinators på grundval av ett anbudsförfarande och förväntas fastställas inom prisintervallet 45–58 SEK per aktie. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att överstiga
58 SEK per aktie. Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 28 oktober 2016.
Härmed inbjuds investerare att i enlighet med villkoren i Prospektet förvärva högst 131 928 629 aktier i
Ahlsell. Aktierna erbjuds av Huvudaktieägaren och övriga Säljande aktieägare. Huvudaktieägaren har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare 39 578 588 aktier i Ahlsell. Om Erbjudandet utökas till
fullo, kommer Erbjudandet omfatta totalt högst 171 507 217 aktier.
I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet har Huvudaktieägaren även utfärdat
en option (”Övertilldelningsoption”) till Managers, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under en period om
30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare
19 789 294 aktier från Huvudaktieägaren motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som
omfattas av Erbjudandet (exklusive eventuell utökning av Erbjudandet), till ett pris motsvarande det slutliga
priset i Erbjudandet.
Under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullo och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut,
kommer Erbjudandet att omfatta högst 191 296 511 aktier, vilket motsvarar cirka 43,5 procent av det totala
antalet aktier i Bolaget.1)
Det totala värdet av Erbjudandet (utan utökning), baserat på antagandet att det slutliga priset i Erbjudandet motsvarar mittpunkten i prisintervallet (51,5 SEK), uppgår till cirka 6 484 MSEK. Om Erbjudandet
utökas till fullo kommer det totala värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 8 429 MSEK (och till cirka 9 402
MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut). Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från
försäljningen av aktier i Erbjudandet.
Stockholm, 18 oktober 2016
Ahlsell AB (publ)
(Styrelsen)
Keravel S.à r.l.
Styrelsen för Ahlsell AB (publ) är ansvarig för innehållet i Prospektet. Styrelsen försäkrar härmed att alla
rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet,
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka
dess innebörd.
Huvudaktieägaren och övriga Säljande aktieägare bekräftar sin bundenhet av villkoren för Erbjudandet
i enlighet med vad som framgår av avsnitt ”Villkor och anvisningar”.

1) Vid angivelse av högsta antalet aktier i Erbjudandet i detta Prospekt baseras detta, om inget annat anges, på antagandet att det
slutliga priset i Erbjudandet motsvarar det lägsta priset i prisintervallet (45 kronor per aktie).
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Bakgrund och motiv
Ahlsell är en ledande distributör inom produktsegmenten VVS, El och Verktyg & Förnödenheter i Norden.1)
Från och med räkenskapsåret 2003 till och med den 30 september 2016, ökade Koncernens nettoomsättning med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 7,1 procent.2) Den ökade nettoomsättningen var ett resultat
av såväl förvärv som organisk tillväxt. Företagsförvärv är en viktig del av Ahlsells tillväxtstrategi och under
perioden från och med räkenskapsåret 2003 till och med den 30 september 2016, förvärvades och integrerades 51 företag. Större skala, förbättrad produktmix och ökad effektivitet har varit faktorerna bakom
ökningen av den justerade EBITA-marginalen, från 4,6 procent under räkenskapsåret 2003 till 8,7 procent
under den tolvmånadersperiod som avslutades den 30 september 2016. 3) Per den 30 september 2016
bestod Ahlsells personalstyrka av 5 129 anställda.
Ahlsell grundades 1877 när Bernström & Co började sälja pumpar och tröskverk i Sverige. Ahlsell har ett
stolt arv av kontinuerlig utveckling och långvarig framgång. Genom expansion till nya segment har Ahlsell
utvecklats från en svensk distributör av värme- och sanitetsprodukter till en ledande nordisk distributör
över tre produktsegment. Under sin 139-åriga historia har Ahlsell skapat ett starkt varumärke och byggt
långsiktiga relationer till kunder och leverantörer, vilket befäster dess starka position i värdekedjan. Huvudaktieägaren förvärvade Ahlsell 2012 med ambitionen att, tillsammans med en kompetent och erfaren organisation, fortsätta utvecklingen av Koncernen. Sedan Huvudaktieägarens förvärv av Ahlsell har Koncernens
nettoomsättning ökat från 20 435 MSEK till 22 586 MSEK för helåren 2013 respektive 2015 (1 januari –
31 december).4)
Som ett led i Ahlsells målsättning att bli den ledande distributören inom produktsegmenten VVS, El och
Verktyg & Förnödenheter på alla sina nyckelmarknader, generera stark tillväxt, lönsamhet och kassaflöde,
samt att främja Bolagets fortsatta expansion i Norden och tillväxt genom förvärv, anser Huvudaktieägaren,
Bolagets styrelse och ledning, att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Ahlsells ägande och att ansöka
om en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier på
Nasdaq Stockholm förväntas bidra till ökat intresse och varumärkeskännedom bland Ahlsells befintliga och
potentiella kunder och leverantörer, samt ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna
för eventuella framtida kapitalbehov. Noteringen kommer också möjliggöra för Bolaget att genomföra
framtida förvärv mot betalning i aktier.
Huvudaktieägaren kommer efter Erbjudandet fortsatt ha ett väsentligt aktieinnehav i Bolaget. Huvud
aktieägaren kommer att erhålla likvid från försäljningen av aktier, efter avdrag av arvoden och provisioner.
Utöver Huvudaktieägaren kommer övriga Säljande aktieägare att sälja en del av sina aktier. För mer information, se även avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden”.
Stockholm, 18 oktober 2016
Ahlsell AB (publ)
(Styrelsen)
Keravel S.à r.l.

1) Ahlsell hade en marknadsandel om cirka 21 procent på den adresserbara marknaden under 2015 enligt data från Tredje Part/Bolagsanalys. Sett till marknadsandelar år 2015 hade Ahlsell en position bland topp 1–2 inom alla sina tre produktsegment i Sverige och
topp 2–5 i Norge och Finland enligt data från Tredje Part/Bolagsanalys.För mer information se avsnitt ”Branschöversikt – Konkur
renssituation – Huvudkonkurrenter”.
2) Beräkningen är baserad på information hämtad från reviderade konsoliderade finansiella rapporter för räkenskapsåren 2003–2015,
samt från bolagets ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september
2016, avseende LTM 30 september 2016.
3) För mer information avseende räkenskapsåren 2003–2012, se Not 44 i avsnitt ”Historisk finansiell information – Finansiell informa
tion för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013 – Noter”. För mer information avseende perioden från och med räkenskapsåret 2013
till och med 30 september 2016, se avsnitt ”Utvald finansiell information”.
4) Källa: Se Not 44 i avsnitt ”Historisk finansiell information – Finansiell information för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013 – Noter”.
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Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 131 928 629 aktier i Bolaget
som erbjuds av Huvudaktieägaren samt övriga Säljande
aktieägare. Erbjudandet är uppdelat i två delar:
•• erbjudandet till allmänheten i Sverige1), och
•• erbjudandet till institutionella investerare2).
Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom
pressmeddelande omkring den 28 oktober 2016.
Utökning av Erbjudandets omfattning
Huvudaktieägaren kommer att förbehålla sig rätten att
utöka Erbjudandet med ytterligare högst 39 578 588
aktier.
Övertilldelningsoption
Huvudaktieägaren kommer att utfärda en option till
Joint Bookrunners, vilken kan utnyttjas helt eller delvis
av Goldman Sachs såsom stabiliseringsagent för Joint
Global Coordinators, under 30 dagar från första dagen
för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att
förvärva ytterligare befintliga aktier av Huvudaktieägaren,
motsvarande högst 15 procent av det högsta totala
antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (exklusive
eventuell utökning av Erbjudandet), till ett pris motsvarande Erbjudandepriset, för att täcka eventuell övertill
delning i samband med Erbjudandet. Övertilldelnings
optionen kommer att innefatta rätten att köpa ytterligare
högst 19 789 294 aktier från Huvudaktieägaren.

Fördelning av aktier
Fördelning av aktier till respektive del av Erbjudandet
kommer att ske på basis av efterfrågan. Fördelningen
kommer att beslutas av Huvudaktieägaren i samråd med
Joint Bookrunners.
Anbudsförfarande
För att uppnå en marknadsmässig prissättning på de
aktier som utbjuds till försäljning kommer institutionella
investerare ges möjlighet att delta i en form av anbudsförfarande genom att lämna intresseanmälningar. Anbudsförfarandet inleds den 19 oktober 2016 och pågår till och
med den 27 oktober 2016. Priset per aktie i Erbjudandet

kommer att fastställas genom den orderbok som byggs i
detta anbudsförfarande. Anbudsförfarandet för institutionella investerare kan komma att avbrytas tidigare än det
datum som anges i prospektet. Meddelande om sådant
avbrytande kommer att lämnas genom
pressmeddelande.

Erbjudandepriset
Erbjudandepriset förväntas fastställas inom intervallet
45–58 SEK per aktie. Erbjudandepriset till allmänheten
kommer inte att överstiga 58 SEK. Prisintervallet har
fastställts av Huvudaktieägaren i samråd med Joint
Bookrunners baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella investerare. Courtage utgår ej. Det
slutliga fastställda Erbjudandepriset förväntas offentlig
göras genom pressmeddelande omkring den 28 oktober
2016.

Anmälan
Erbjudandet till allmänheten i Sverige
Anmälan om förvärv av aktier kan ske under perioden
19 oktober 2016 till och med den 26 oktober 2016.
Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier ska avse
lägst 200 aktier och högst 20 000 aktier 3), i jämna poster
om 100 aktier. Anmälan om förvärv av aktier kan göras
via särskilt upprättad anmälningssedel som kan erhållas
från Nordeas eller Carnegies bankkontor eller beställas
från Ahlsell. Anmälningssedlar finns även tillgängliga
på Ahlsells hemsida (www.ahlsell.com), Nordeas
hemsida (www.nordea.se) och Carnegies hemsida
(www.carnegie.se). Kunder hos Nordea och Avanza som
är anslutna till tjänster via Internet kan anmäla sig för
förvärv av aktier via Nordeas eller Avanzas Internetbank.
Anmälningar ska vara Nordea, Carnegie eller Avanza
tillhanda senast den 26 oktober 2016 klockan 17.00.
Observera att vissa bankkontor stänger före klockan
17.00. För sent inkommen anmälan, liksom ofullständig
eller felaktigt ifylld anmälningssedel, kan komma att
lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får
göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.
Endast en anmälan per investerare får göras. Om fler
anmälningar görs förbehåller sig Nordea, Carnegie och
Avanza rätten att endast beakta den först mottagna.

1) Till allmänhet räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av högst 20 000 aktier.
2) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av fler än 20 000 aktier.
3) Den som anmäler för förvärv av fler än 20 000 aktier måste kontakta Managers i enlighet med vad som anges i avsnitt ”Anmälan – Erbjudandet till
institutionella investerare”.
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Notera att anmälan är bindande. Huvudaktieägaren, i
samråd med Joint Bookrunners, förbehåller sig rätten att
förlänga anmälningsperioden. Sådan förlängning kommer
att offentliggöras genom pressmeddelande före
utgången av anmälningsperioden.
Den som vill använda konton/depåer med specifika
regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis kapitalförsäkring, för förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet måste kontrollera med den bank eller det institut som
tillhandahåller försäkringen om detta är möjligt.
Anmälan via Nordea
Personer som anmäler sig för förvärv av aktier genom
Nordea måste vid inlämnandet av anmälan ha (i) ett bankkonto (transaktionskonto) hos Nordea samt ett VP-konto
eller servicekonto hos Nordea eller ett valfritt värdepappersinstitut, eller (ii) ett bankkonto (transaktionskonto)
hos Nordea samt en värdepappersdepå hos ett valfritt
värdepappersinstitut, eller (iii) en värdepappersdepå eller
ett investeringssparkonto hos Nordea. Observera att
bankkontot under (i) och (ii) måste vara ett transaktionskonto det vill säga Personkonto, Aktielikvidkonto, Checkkonto för privatperson, Externt konto/Loro II eller Private
Bankingkonto.
Personer som saknar angivna alternativ under (i)–(iii)
ovan måste öppna något av dessa innan anmälan lämnas
in. Notera även att uppgift om bankkonto hos Nordea är
obligatorisk för det fall värdepappersdepå eller investeringssparkonto hos Nordea inte anges. Endast ett bankkonto kan anges för betalning och kontoinnehavaren och
den som anmäler sig för förvärv av aktier måste vara
samma person. Kunder hos Nordea som är anslutna till
tjänster via Internet kan anmäla sig för förvärv av aktier
via Nordeas Internetbank. Anmälningar kan även lämnas
till något av Nordeas bankkontor eller skickas till:
Nordea Bank AB (publ)
Issuer Services R5303
105 71 Stockholm
Sverige
Saldot på det bankkonto eller den/det värdepappersdepå/
investeringssparkonto som angivits i anmälan måste,
under perioden från och med den 26 oktober 2016
klockan 17.00 till och med den 1 november 2016 klockan
24.00, motsvara lägst det belopp som anmälan avser
beräknat på det högsta priset i prisintervallet. Detta innebär att kontoinnehavaren förbinder sig att hålla beloppet
tillgängligt på angivet bankkonto eller värdepappersdepå/
investeringssparkonto under nämnda period och att innehavaren är medveten om att tilldelning av aktier kan
komma att utebli om beloppet under tidsperioden är otill-
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räckligt. Observera att beloppet, med undantag för vissa
kontotyper, inte kommer att kunna disponeras under den
angivna tidsperioden. Så snart som möjligt efter det att
tilldelning skett kommer medlen att vara fritt tillgängliga
för dem som inte erhåller tilldelning. Medel som inte är
tillgängliga kommer även under den angivna perioden att
berättiga till ränta i enlighet med villkoren för det bankkonto eller den/det värdepappersdepå/investeringssparkonto som angivits i anmälan.
För investeringssparkonto hos Nordea gäller följande:
Om anmälan resulterar i tilldelning kommer Nordea, med
användande av den likvid som hålls tillgänglig på anslutet
konto, att förvärva motsvarande antal aktier i Erbjudandet
för vidareförsäljning till kontoinnehavaren för
Erbjudandepriset.
Anmälan via Carnegie
Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom Carnegie
måste ha ett VP-konto, ett servicekonto eller en värdepappersdepå hos valfritt svenskt kontoförande institut,
eller en värdepappersdepå alternativt ett Investeringssparkonto hos Carnegie. OBS! Investeringssparkonto i
annan bank än Carnegie kan inte användas.
Personer som saknar ett VP-konto, ett servicekonto
eller en värdepappersdepå hos ett valfritt svenskt kontoförande institut eller en värdepappersdepå alternativt
ett Investeringssparkonto hos Carnegie, måste öppna
ett sådant innan ansökan om förvärv av aktier görs.
Observera att det kan ta viss tid att öppna ett VP-konto,
ett servicekonto, en värdepappersdepå alternativt ett
Investeringssparkonto. För kunder med ett Investeringssparkonto hos Carnegie, kommer Carnegie om ansökan
leder till tilldelning, att förvärva motsvarande antal aktier
i Erbjudandet och vidareförsälja aktierna till kunden till det
pris som gäller enligt Erbjudandet. Ansökan ska göras på
den särskilda anmälningssedeln och lämnas till något av
Carnegies kontor i Sverige eller skickas per post i god tid
före sista anmälningsdagen till:
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Transaction Support
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Anmälan via Avanza
Personer som är depåkunder hos Avanza kan anmäla sig
via Avanzas internettjänst. Anmälan hos Avanza kan göras
från och med den 19 oktober 2016 till och med den 26
oktober 2016. För att inte förlora rätten till tilldelning ska
depåkunder hos Avanza ha likvida medel tillgängligt på
depån från och med den 26 oktober 2016 till och med
den 1 november 2016.

Villkor och anvisningar

Erbjudandet till institutionella investerare
Institutionella investerare i Sverige och övriga länder
inbjuds att delta i en form av anbudsförfarande som
inleds den 19 oktober 2016 och pågår till och med den
27 oktober 2016. Huvudaktieägaren, i samråd med Joint
Bookrunners, förbehåller sig rätten att förkorta samt att
förlänga anmälningstiden i erbjudandet till institutionella
investerare. Sådan ändring av anmälningstiden förväntas
offentliggöras av Bolaget genom ett pressmeddelande
senast den 27 oktober 2016. Anmälan ska ske till
Managers i enlighet med särskilda instruktioner.

Erbjudandet till institutionella investerare
Vid beslut om tilldelning av aktier inom ramen för erbjudandet till institutionella investerare kommer som ovan
nämnts eftersträvas att Ahlsell får en god institutionell
ägarbas. Fördelning bland de institutioner som lämnat
intresseanmälan sker helt diskretionärt.

Anställda i Ahlsell
Anställda i Ahlsell i Danmark, Finland, Norge och Sverige
som önskar förvärva aktier måste följa särskilda instruktioner från Bolaget.

Besked om tilldelning och betalning

Tilldelning
Beslutet om tilldelning av aktier fattas av Huvudaktie
ägaren i samråd med Joint Bookrunners varvid målet
kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas
och en bred spridning av aktierna bland allmänheten i
Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid
handel med Ahlsells aktier på Nasdaq Stockholm.
Erbjudandet till allmänheten
Tilldelningen är inte beroende av när under anmälnings
perioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan
tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal
aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis
kan komma att ske genom slumpmässigt urval. För att
Nordeas kunder ska komma ifråga för tilldelning måste
saldot på det bankkonto eller den/det värdepappersdepå/
investeringssparkonto som angivits i anmälan under
perioden från och med den 26 oktober 2016 klockan
17.00 till den 1 november 2016 klockan 24.00 motsvara
lägst det belopp som anmälan avser beräknat på det
högsta priset i prisintervallet. För depåkunder hos Avanza
krävs att likvida medel finns tillgängligt på depån från och
med den 26 oktober 2016 till och med den 1 november
2016. Härutöver kan vissa kunder i Nordea, Carnegie och
Avanza komma att särskilt beaktas vid tilldelning. Tilldelning kan ske till anställda i Goldman Sachs, Nordea,
Carnegie, Danske Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan,
UBS, ABG, DNB Markets, SEB och Avanza, dock utan att
dessa prioriteras. Tilldelningen sker i sådant fall i enlighet
med Svenska Fondhandlarföreningens regler och
Finansinspektionens föreskrifter.

Anställda i Ahlsell
Förtur till tilldelning till anställda i Ahlsell i Danmark,
Finland, Norge och Sverige kommer att avse aktier med
ett värde på upp till 30 000 SEK per anställd.

Erbjudandet till allmänheten
Tilldelning beräknas ske omkring den 28 oktober 2016.
Så snart som möjligt därefter kommer avräkningsnota att
sändas ut till de som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De
som inte tilldelats aktier får inget meddelande.
Information om tilldelning förväntas också vara tillgänglig omkring klockan 09.00 den 28 oktober 2016 på
telefonnummer 010-156 98 00 för anmälningar inkomna
till Nordea. För att få besked om tilldelning måste följande
anges: namn, personnummer/organisationsnummer
samt VP-konto-, servicekonto- eller värdedepånummer
hos bank eller annat värdepappersinstitut. De som anmält
sig via Internetbanken hos Nordea beräknas kunna erhålla
besked om tilldelning även via Internetbanken från och
med omkring klockan 09.00 den 28 oktober 2016.
Besked om tilldelning beräknas även kunna lämnas
från och med klockan 09.00 den 28 oktober 2016 via
telefon för anmälningar inkomna till Carnegie på telefonnummer 08 5886 9482. För att få besked om tilldelning
måste följande anges: namn, personnummer/organisationsnummer samt VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå, investeringssparkonto eller kontonummer hos bank
eller värdepappersinstitut. Förvärvade och tilldelade
aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan,
dock senast den 1 november 2016.
De som anmält sig via Avanza erhåller besked om
tilldelning genom upprättande av nota på angivet konto,
vilket beräknas ske omkring den 28 oktober 2016.
Om full betalning inte görs i rätt tid, kan tilldelade
aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga Erbjudandepriset
kan den som erhöll tilldelning av aktier i Erbjudandet få
stå för mellanskillnaden.
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Betalning för aktier tilldelade genom Nordea
Likvid beräknas dras från det i anmälan angivna bank
kontot eller värdepappersdepån/investeringssparkontot
omkring den 1 november 2016. För kunder hos Nordea
krävs att likvida medel finns tillgängligt på angivet bankkonto eller värdepappersdepå/investeringssparkonto
under perioden från och med den 26 oktober 2016
klockan 17.00 till och med den 1 november 2016 klockan
24.00.
Betalning för aktier tilldelade genom Carnegie
Betalning för tilldelade aktier ska göras enligt instruktion
på avräkningsnota som erhålls. Full betalning för tilldelade
aktier ska erläggas kontant via bankgiro 507-7409 senast
den 1 november 2016.
Betalning för aktier tilldelade genom Avanza
För den som är depåkund hos Avanza kommer likvid för
tilldelade aktier att dras från angivet konto senast på
likviddagen den 1 november 2016. Observera att likvida
medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibelt på depån från och med 26 oktober 2016 till och med
den 1 november 2016.
Erbjudandet till institutionella investerare
Institutionella investerare beräknas omkring den 28 oktober 2016 i särskild ordning erhålla besked om tilldelning,
varefter avräkningsnotor utsänds. Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast den 1 november
2016, enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.

påbörjas omkring den 28 oktober 2016. Detta innebär att
handel kommer att påbörjas innan aktier överförts till
förvärvarens VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå och i vissa fall före avräkningsnota erhållits, se
vidare avsnitt ”Villkor och anvisningar – Viktig information
rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier”.
Detta innebär vidare att handel kommer att inledas
innan villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts.
Handeln kommer att vara villkorad härav och om Erbjudandet inte fullföljs ska eventuella levererade aktier återlämnas och eventuella betalningar återgå. Kortnamnet på
Nasdaq Stockholm för Bolagets aktie kommer vara
AHSL.

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kan Joint Global Coordinators komma att övertilldela aktier eller genomföra andra
transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktien
på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit
rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras när som helst under
perioden som börjar på första dagen för handel i aktien på
Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar
därefter. Joint Global Coordinators har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen
garanti för att stabilisering kommer att genomföras.
Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning, se vidare avsnitt
”Legala frågor och kompletterande information –
Väsentliga avtal – Stabilisering”.

Registrering och redovisning av tilldelade
och betalda aktier

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Registrering av tilldelade och betalade aktier hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) beräknas, för
såväl institutionella investerare som för allmänheten i
Sverige, ske omkring den 1 november 2016, varefter
Euroclear Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar det
antal aktier i Ahlsell som har registrerats på mottagarens
VP-konto eller servicekonto. Avisering till aktieägare vars
innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Rätt till utdelning

Börsnotering
Styrelsen för Ahlsell har ansökt om notering av Ahlsells
aktier på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 5 oktober 2016 beslutat att uppta
Ahlsell till handel på Nasdaq Stockholm under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktie är uppfyllt
senast på första dagen för handel. Handeln beräknas
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Det slutliga utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande som även kommer att
vara tillgängligt på Bolagets hemsida www.ahlsell.com
omkring den 28 oktober 2016.

Aktierna medför rätt till utdelning för första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast
efter att aktierna tagits upp till handel. Eventuell utdelning
betalas ut efter beslut av bolagsstämma. Utbetalningen
ombesörjs av Euroclear Sweden eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares
rutiner. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av
bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktie
boken. Beträffande avdrag för svensk preliminärskatt, se
avsnitt ”Skattefrågor”. Se även avsnitt ”Verksamhets
beskrivning – Mission och finansiella mål”.

Villkor och anvisningar

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Övrigt

Erbjudandet är villkorat av att Ahlsell, Huvudaktieägaren
och Joint Bookrunners träffar avtal om placering av aktier,
vilket förväntas äga rum omkring den 27 oktober 2016,
att vissa villkor i avtalet uppfylls samt att avtalet inte sägs
upp. Om ovan angivna villkor inte uppfylls eller om avtalet
sägs upp kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall kommer
vare sig leverans av eller betalning för aktier genomföras
under Erbjudandet. Se även avsnitt ”Legala frågor och
kompletterande information – Väsentliga avtal –
Placeringsavtal”.

Att Goldman Sachs, Nordea, Carnegie, Danske Bank,
Deutsche Bank, J.P. Morgan, UBS, ABG, DNB Markets
och SEB är Managers innebär inte i sig att respektive
bank betraktar den som anmält sig i Erbjudandet (”förvärvaren”) som kund hos banken. Förvärvaren betraktas för
placeringen som kund hos respektive bank endast om
banken har lämnat råd till förvärvaren om placeringen
eller annars har kontaktat förvärvaren individuellt angående placeringen eller om förvärvaren har anmält sig via
respektive banks kontor eller Internetbank. Följden av att
respektive bank inte betraktar förvärvaren som kund för
placeringen är att reglerna om skydd för investerare i
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte
kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland
annat att varken så kallad kundkategorisering eller så
kallad passandebedömning kommer att ske beträffande
placeringen. Förvärvaren ansvarar därmed själv för att
denne har tillräckliga erfarenheter för att förstå de risker
som är förenade med placeringen.

Viktig information rörande möjligheten att
sälja tilldelade aktier
Besked om tilldelning till allmänheten i Sverige kommer
ske via avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den
28 oktober 2016. Efter det att betalning för tilldelade
aktier har kommit Nordea, Carnegie och Avanza tillhanda
kommer vederbörligen betalda aktier att överföras till av
investeraren anvisat VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå. Den tid som erfordras för utskick av avräkningsnotor, överföring av betalning samt överföring av
förvärvade aktier till investerare i Ahlsells aktier medför
att dessa investerare inte kommer att ha förvärvade aktier
tillgängliga på anvisat VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå förrän tidigast den 1 november 2016, eller
några dagar därefter. Kunder till Avanza kommer kunna se
och handla med tilldelade aktier från och med 28 oktober
2016.
Handeln i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm beräknas inledas omkring den 28 oktober 2016. Det faktum att
aktierna inte finns tillgängliga på investerarens VP-konto,
servicekonto eller värdepappersdepå förrän tidigast den
1 november 2016 kan innebära att investeraren inte har
möjlighet att sälja aktierna på Nasdaq Stockholm från och
med den dag då handeln i aktierna påbörjats, utan först
när aktierna finns tillgängliga på VP-kontot, servicekontot
eller värdepappersdepån. Investeraren kan från och med
den 28 oktober 2016 erhålla besked om tilldelning. Se
vidare under avsnitt ”Villkor och anvisningar – Besked om
tilldelning och betalning – Erbjudandet till allmänheten”.
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Branschöversikt
Information som delges i Prospektet om marknaden, marknadsutvecklingen, marknadstillväxt, trender
i de olika marknaderna och konkurrenssituationen i de marknader och regioner som Bolaget verkar i är
baserad på data, statistik och rapporter av tredje part och/eller Bolaget, baserat på egen information och
information som kan hänföras till tredje part (tillsammans benämnt som ”Tredje Part / Bolagsanalys”),
vilket inkluderar Boston Consulting Group (som har tillhandahållit managementkonsulttjänster för
Bolaget, vilket inkluderar marknadsundersökningar och studier) samt andra publika källor som IMF,
Prognoscentret, Eurostat och OECD. Ahlsell har sammanställt marknads- och konkurrensdata delvis
baserat på historisk data och delvis baserat på antaganden och metoder som Bolaget anser vara rimliga.
Mot bakgrund av avsaknaden av allmänt tillgänglig information om en betydande andel av aktörerna i
branschen, bör uppgifterna om marknadsstorlek, marknadsandelar och annan konkurrensdata tolkas med
försiktighet. Övriga faktorer, som bör beaktas vid bedömning av nyttan av marknads- och konkurrensdata,
beskrivs i andra delar av detta Prospekt, bland annat de som anges i avsnitt “Riskfaktorer”.

Marknadsöversikt
Branschens värdekedja
Värdekedjan i branschen som Koncernen är verksam
inom omfattar produkttillverkare (”leverantörer”), distributörer och direkta och indirekta slutkunder.1) Basen av
både leverantörer och slutkunder tenderar att vara mycket
fragmenterad och av denna anledning har enskilda leverantörer generellt sett varken förmågan eller ambitionen

att sälja direkt till slutkund utan att gå via en distributör,
förutom vid försäljning till några av de största kunderna.
Följaktligen är distributörernas roll i värdekedjan att
fungera som en samordnande länk, som förser leverantörer med en kostnadseffektiv tillgång till marknaden samt
att erbjuda kunderna den produkttillgänglighet, produktaggregering och expertis de behöver för kostnadseffektiva inköp.

DISTRIBUTÖRENS POSITION I BRANSCHENS VÄRDEKEDJA
~70 %
Installatör
Distributör

Försäljning till
distributör

Entreprenör

Slutkund

Industri
Tillverkare

~10 %
DIY försäljning

Distributör

~20 %
Direktförsäljning

%

Marknadsandel

Återförsäljare/DIY

Slutkund

Ind. kund
Återförsäljare/DIY
Installatör
Entreprenör

Slutkund

Kunder till distributöter

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.
Observera: Uppskattning av marknadsstorlek 2015 baserat på Tredje Part / Bolagsanalys; DIY är en förkortning lånad från engelska för ”gör-det-själv”; inte
alla leverantörer är tillverkare eftersom vissa är agenter för tillverkarna; marknadsandelar är uppskattningar och varierar beroende på produktsegment.

1) Leverantörer inkluderar även agenter utan egen tillverkning.
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Leverantörer
Värdekedjan i branschen inkluderar många leverantörer av
varierande storlek, från mindre lokala eller regionala leverantörer till stora multinationella företag. Vissa leverantörer har omfattande egen produktion, medan andra primärt
är handelsföretag som fokuserar på import av produkter
för vidareföresäljning. Även om en del leverantörer är
internationella eller utgör en del av internationella koncerner så har de flesta leverantörer ett nordiskt verksamhetsfokus inom respektive koncern. Även de största leverantörerna saknar i allmänhet breda distributionsnät och
stora säljstyrkor i den nordiska marknaden, vilket i praktiken gör direktförsäljning till ett kostsamt, komplicerat och
ofta olönsamt alternativ. Distributörerna utgör därför i
praktiken en viktig försäljningskanal för de flesta leverantörer förutom för de allra största kunderna och projekten.
Leverantörer är följaktligen beroende av distributörer
och på grund av den fragmenterade basen av leverantörer
saknar de generellt sett den betydande relativa förhandlingsstyrkan som krävs för att utöva signifikant inflytande
över prissättningen. Förhandlingsstyrkan för leverantörer
gentemot distributörer varierar beroende på bland annat
styrkan hos leverantörernas varumärke, produktens
unicitet, marknadsandel och lokal närvaro i marknaden.
Endast ett fåtal leverantörer är stora nog för att ha betydande förhandlingsstyrka, och då typiskt sett enbart inom
några få produktkategorier, vilket ofta vägs upp av relativ
svaghet inom andra kategorier.
Distributörer
Kategorier av distributörer
Det finns flera kategorier av distributörer i branschen, allt
från stora specialister, små specialister, multi-specialister
till traditionella grossister.
•• Stora specialister är generellt internationella och fokuserar på ett produktsegment. De har butiker och egna
rikstäckande försäljningsstyrkor. Många har ett
begränsat antal centrala varulager för att understödja
verksamheten. Exempel på företag inom denna kategori är Dahl inom VVS och Sonepar inom El.
•• Små specialister är lokala eller regionala distributörer
som utgör den okonsoliderade delen av marknaden
och som generellt sett fokuserar på ett produktsegment med till största delen regional säljstyrka. Även
små specialister har egna butiker men saknar generellt
sett centrala varulager, vilket begränsar det produkt

utbud de kan erbjuda med kort ledtid och reducerar
deras kapitaleffektivitet. Det finns en mängd små
specialister inom branschen och dessa utvärderas ofta
som potentiella förvärvskandidater av Ahlsell.
•• Multi-specialister, vilket är den kategori Ahlsell själv
tillhör, erbjuder ett flertal produktsegment och har
egna distributions- och säljnätverk. På grund av det
breda produktutbudet som erbjuds är centrala varulager och logitstiknätverk en förutsättning för operationell och finansiell effektivitet. I den nordiska regionen
anser Ahlsell att Onninen (Kesko) är den enda distributören med skala och bredd som möjliggör en liknande
strategi.
•• Traditionella grossister har en liten marknadsandel, är
generellt sett specialiserade på ett produktsegment
och har begränsad distributionskapacitet och säljstyrka. De fokuserar ofta på ett fåtal större individuella
kunder och/eller projekt. Traditionella grossister företräder ofta alternativa leverantörer som saknar tillräcklig marknadsnärvaro för att säkerställa distribution
genom distributörer. Traditionella grossister har generellt sett också mindre flexibla distributionskanaler
jämfört med multi-specialister.
Distributörens roll
Distributören uppfyller i huvudsak två roller: att tillhandahålla leverantörer en kostnadseffektiv tillgång till marknaden samt att erbjuda kunderna den produkttillgänglighet,
produktsaggregering och expertis de behöver för kostnadseffektiva inköp. För att framgångsrikt kunna fylla
dessa roller krävs att distributörerna arbetar snabbt och
med hög kvalitet i relation till leverantörerna och
kunderna.
Flera faktorer ligger till grund för distributörsmodellens
attraktionskraft. Leverantörer är beroende av distributörer
för effektiv tillgång till en fragmenterad marknad med
både små och stora kunder som köper ofta och i varierande, men typiskt sett små, mängder. Detta möjliggör
också för leverantörer att utnyttja distributörernas säljstyrka, varumärke och butiker. Leverantörerna drar också
fördel av distributörernas logistik och lagerhållningstjänster, vilket möjliggör för leverantörer att minska sin egen
lagerhållning då detta hanteras av distributörer. På
liknande sätt är majoriteten av kunderna, i andra änden av
värdekedjan, inte tillräckligt stora för att kunna göra direkt
inköp från ett stort antal leverantörer till kostnadseffektiva
villkor.
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Alternativet att köpa och ta emot en stor mängd olika
produkter från en fragmenterad leverantörsbas utgör ett
starkt ekonomiskt incitament för kunder att använda distributörer för att sänka sin totalkostnad. Tillgänglighet i
kombination med snabb leverans och kringtjänster är ofta
de viktigaste faktorerna för kunderna, och genom att
använda distributörer kan kunderna få tillgång till produkter med kort ledtid och få leverans direkt till arbetsplatsen
eller närliggande butiker, vilket reducerar behovet för
kunder att ha vissa produkter i lager. Dessutom kan distributörernas professionella och erfarna säljkår ge löpande
och aktuella råd till kunderna när det gäller produktval och
nyttjande, vilket kan tillföra betydande värde, exempelvis
för produktkategorier där regleringar ändras och tekniska
framsteg sker i snabb takt. Installationsmaterial och verktyg och förnödenheter representerar vanligtvis endast en
liten del av totalkostnaden för kunder, som också måste
ta hänsyn till mängden nedlagd tid och andra indirekta
kostnader.
Alla dessa faktorer bidrar till att göra distribution till en
mycket robust och mervärdesskapande försäljningskanal
över tiden.
Slutkunder
Kundkategorier
Kunder till distributörer inkluderar både indirekta och
direkta användare. I värdekedjan spelar ”indirekta”
kunder (som arbetar på uppdrag av slutkunden), som
installatörer och byggentreprenörer, en central roll för
installation och användning av de sålda produkterna.
Dessa kunder inkluderar tusentals små och medelstora
företag (”SME”)1) såväl som större företag med regional
eller rikstäckande närvaro. Den andra kundgruppen för
distributörer är ”direkta” kunder, eller slutkunder som
själva installerar eller använder produkterna. Exempel på
direkta kunder inkluderar industriella bolag och fastighetsskötare. De två övergripande kundkategorierna har generellt sett olika behov, inköpskriterier och inköpsmönster,
som kunderbjudandet måste anpassas efter.
Mycket fragmenterad kundbas
Kundbasen för distributörer i branschens värdekedja är
mycket fragmenterad. Även relativt stora kunder tenderar
att verka på ett decentraliserat sätt med fragmenterade

inköps- och leveransmönster som följd. För kunder som
är verksamma på ett mindre antal platser leder ofta behovet av en mängd olika produkter och det stora antalet
personer som lägger beställningar till liknande fragmenterade ordermönster. Dessutom tenderar de flesta kunder
att göra inköp från flera produktkategorier, ofta och i små
kvantiteter, vilket gör distributörens aggregerande roll
särskilt viktig.
Marknadsdefinition
Även om Koncernens primära kunderbjudande är att
erbjuda tillgänglighet, produktkunskap och inköpseffektivitet, bygger kunderbjudandet på punktlig distribution av
fysiska produkter. Ahlsell distribuerar ett brett spektrum
av produkter inom tre produktsegment: VVS, El och
Verktyg & Förnödenheter.
•• Segmentet VVS består huvudsakligen av installationsmaterial för uppvärmning, ventilation, kyla samt
vatten, sanitet och avlopp.
•• Segmentet El består av kablar och material, belysning
och tillbehör, produkter för automatisering, data,
telefoni och säkerhet, och andra elektriska produkter,
såsom till exempel mätinstrument.
•• Segmentet Verktyg & Förnödenheter består av verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning, byggprodukter och andra förnödenheter.
Marknadsstorlek
Total årlig nordisk efterfrågan på de produktkategorier
som för närvarande tillhandahålls av Koncernen till den
nuvarande kundbasen (”den adresserbara marknaden”),
uppskattas till cirka 160 miljarder SEK år 2015, varav cirka
105 miljarder SEK levererades genom distributörer. 2) I den
nordiska regionen representerar distributionskanalen
cirka 69 procent av den totala adresserbara marknaden i
Sverige, cirka 69 procent i Norge och cirka 60 procent i
Finland.3) Dessa procenttal har varit relativt stabila över
åtminstone den senaste femårsperioden, vilket understryker den starka ställning distributörerna har i
värdekedjan.4)

1) Definitionen av SME-kunder varierar över Ahlsells produktutbud, men är baserad på omsättning som tröskelvärde i vissa fall och antal anställda
i andra fall.
2) Exkluderar cirka 10 procent som går genom DIY-kanalen.
3) Tredje Part / Bolagsanalys.
4) Bolaget tror att distributörernas marknadsandelar har varit stabila kring de nuvarande nivåerna även längre bak i tiden, men den nuvarande tredjepartsanalysen sträcker sig enbart tillbaka till år 2011. Arten och storleken på projekt i marknaden kan påverka den kortsiktiga marknadsandelen.
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% av nettooms. totala marknaden

STORLEKEN PÅ DEN TOTALA MARKNADEN ÅR 2015 (EXKLUSIVE DIY-KANALEN)

100 %

Totalt: ~72 mdSEK
Distr.: ~49 mdSEK (~69%)

Totalt: ~48 mdSEK
Distr.: ~33 mdSEK (~69%)

Totalt: ~38 mdSEK
Distr.: ~23 mdSEK (~60%)
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Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.

Drivkrafter bakom marknadstillväxt
I den nordiska regionen är de viktigaste underliggande
drivkrafterna för efterfrågan på installationsprodukter,
såsom VVS- och El-produkter, aktiviteten inom marknaden för byggnation och renovering. Sådan aktivitet drivs
av ett antal strukturella faktorer som anges i illustrationen
nedan, i tillägg till kortsiktiga parametrar som BNP-tillväxt
och tillgång till samt kostnaden för finansiering. Efter

frågan på verktyg och förnödenheter följer ett liknande
mönster men är också beroende av utvecklingen av
industriproduktionen, tillgångar och investeringar samt
antalet anställda i industrisektorn. Dessutom är infrastrukturinvesteringar en viktig drivkraft för efterfrågan i
alla tre produktkategorier i den nordiska regionen.

UNDERLIGGANDE DRIVKRAFTER FÖR MARKNADSTILLVÄXT FRÅN AHLSELLS PERSPEKTIV

Nybyggnation och renovering
Nybyggnation
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Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.
Observera: Uppskattad procent av Koncernens nettoomsättning baserat på Bolagsinformation för år 2015.
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BNP-tillväxt
Den nordiska regionens BNP-tillväxt sedan 1995 står sig
bra jämfört med Västeuropas BNP-tillväxt under samma
period.1) Enligt Tredje Part/Bolagsanalys förväntas BNP
växa under perioden från 1995 till 2016 med en årlig tillväxttakt på 2,5 procent i Sverige, 2,1 procent i Norge och
2,0 procent i Finland, medan Västeuropa förväntas växa
med en årlig tillväxttakt på 1,5 procent.
Sverige
Medan inhemsk efterfrågan har varit den huvudsakliga
drivkraften bakom den ekonomiska tillväxten på senare
år, har Sveriges exportsektor haft en sämre utveckling.
Trots detta har den svenska bytesbalansen på grund av
en nedgång i tillväxten av svensk import, varit fortsatt
positiv. Svenska exportorienterade industriella sektorer
har varit relativt svaga på grund av svaga globala handelsvolymer, medan den inhemska servicesektorn har
uppvisat en stark tillväxttakt. En gradvis återhämtning för
Sveriges huvudsakliga exportmarknader och en relativt
svag svensk krona har dock haft en positiv påverkan på
svensk export sedan 2015. Denna utveckling förväntas
leda till fortsatt förbättrade utsikter för exportorienterad
industriproduktion och investeringar i tillverkning i
Sverige.
Norge
Medan inhemsk efterfrågan har varit den huvudsakliga
drivkraften bakom ekonomisk tillväxt på senare år, har
Norges olje- och gasindustri haft en svag utveckling,
vilket resulterat i en rad negativa följdeffekter. Fastlandets
produktionstillväxt fortsatte att sakta in år 2015, då det
stora oljeprisfallet år 2014 ledde till minskad oljerelaterad
aktivitet. Investeringar i oljeindustrin, som hade ökat betydande det senaste decenniet, började falla även innan
oljeprisfallet på grund av kostnadsneddragningar av företag inom oljeindustrin samt färdigställande av flera stora
projekt. Yrken och regioner som är tätt sammankopplade
med oljeindustrin har också blivit negativt påverkade av
sjunkande oljepriser. Trots dessa utmaningar, har
konsumtionen stöttats av låga räntenivåer, höga bostadspriser, välstånd inom bostadssektorn och en expansiv
finanspolitik. Utöver detta har låga oljepriser lett till
försvagade växelkurser och försvagad lönetillväxt, vilket
har resulterat i ökad konkurrenskraft. Exporten av varor
och produkter ej relaterade till oljesektorn har uppvisat en
svag uppåtgående trend och för den generella ekono-

miska aktiviteten förväntas en gradvis återhämtning.
Utvecklingen inom oljesektorn kommer förmodligen ha
en fortsatt stor inverkan på utfallen.
Finland
Finlands BNP är fortfarande under den nivå som uppnåddes innan finanskrisen. Efter en skarp vändning nedåt år
2009 återhämtade sig ekonomin år 2010 och 2011, men
lyckades inte kompensera för nedgångar i export och
investeringar. Trots dessa utmaningar har Finlands finansiella system varit fortsatt stabilt, till en så stor grad att
landet ansågs vara en säker hamn när den europeiska
statsfinansiella krisen började. Finland föll åter i recession
år 2012, vilken varade till 2014. Mellan år 2012 och år
2014 sjönk BNP i Finland med en genomsnittlig årstakt
om 0,7 procent.2) År 2015 nådde BNP sin lägsta punkt,
men en trög återhämtning förväntas år 2016 och 2017,
med förväntad arbetslöshet på över 9 procent de
kommande åren.
Nybyggnation och renovering
Installationsprodukter, såsom produkter för uppvärmning,
rör och elartiklar, är viktiga insatsvaror till nybyggnation
och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter.
Marknaden för nybyggnation och renovering kan delas in i
två subsektorer med olika marknadsdynamik: a) nybyggnation, som involverar byggande av nya bostäder och
kommersiella fastigheter, och b) reparation, ombyggnad
och tillbyggnad (ROT), vilket involverar byggarbete som
utförs på befintliga bostäder och kommersiella fastigheter. Aktivitet i de två subsektorerna tenderar att vara relativt svagt korrelerade över tid, medan graden av volatilitet
på ROT-marknaden är begränsad.
Nybyggnation
Nybyggnation drivs av aktivitet inom bostads- och den
kommersiella fastighetsmarknaden. Aktiviteten inom
bostadsmarknaden påverkas av ett antal faktorer, bland
annat befolkningstillväxt, urbanisering, räntor, bostads
priser och ändring av regleringar. Kommersiell fastighetsaktivitet beror på faktorer såsom vakansgrad och hyror.
Även om ROT generellt har en högre installationsintensitet
än nybyggnation så har den ökande användningen och
graden av komplexitet av elektriska komponenter i nya
bostäder, exempelvis ökande antal av spotlights och fler
badrum, bidragit till ytterligare tillväxt de senaste åren.

1) Västeuropa definieras här som Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland och Österrike. Alla BNP-siffror i detta
Prospekt är i reala termer om inget annat anges.
2) Tredje Part/Bolagsanalys.
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Tabellen nedan visar historisk årlig genomsnittlig tillväxttakt för nybyggnation (bostäder och kommersiella fastigheter) i reala termer över olika tidsperioder. Av tabellen
kan utläsas att tillväxten på senare år har varit stark i
Sverige, medan tillväxten i Norge har saktat in, samtidigt
som den finska marknaden har uppvisat en mycket negativ tillväxtprofil.
CAGR %1)

Sverige

Norge

Finland

6,0
–18,3
8,4
5,4

8,8
–13,1
4,7
0,3

3,8
–14,4
10,2
–6,6

2001–2007
2007–2009
2009 –2011
2011–2015
1) Genomsnittlig årlig tillväxttakt.

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.

Reparation, ombyggnad och tillbyggnad (ROT)
Den nordiska marknaden för ROT, som till sin natur är
mer installationsintensiv än nybyggnation, har historiskt
sett varit stabilare än nybyggnationsmarknaden, både
inom segmenten för bostäder och kommersiella fastigheter. Marknaden för ROT drivs av faktorer som husbeståndets och kommersiella fastigheters genomsnittliga ålder,
regleringar och bidrag samt ränte och hyresnivåer.
Marknaden påverkas också delvis av fastighetsprisernas
utveckling samt ökande antal avancerade installationer i
moderna bostäder och kontor. Aktiviteten på marknaden
för ROT påverkas också delvis av i hur stor utsträckning
människor flyttar mellan olika bostäder, vilket typiskt sett
genererar arbete med renoveringar och ombyggnationer.
Tillväxten för marknaden i Sverige har på senare tid också
understötts av efterfrågan på renoveringar av det svenska
”miljonprogrammet” för bostäder på 1960- och 70-talen,
en period då antalet bostadsnybyggen nådde toppnoteringar. Mellan 1965 och 1974 byggdes i genomsnitt
100 000 nya bostäder om året i Sverige.
Tabellen nedan visar historisk årlig genomsnittlig
tillväxttakt för ROT-marknaden i reala termer över olika
tidsperioder. Till skillnad från nybyggnationsmarknaden
har ROT-marknaden i Finland utvecklats positivt under
senare år, delvis tack vare god tillväxt inom bostadsrenoveringar, medan tillväxten har varit högst i Norge och
lägst i Sverige, orsakat av låga tillväxttakter för renovering
av kommersiella fastigheter.
CAGR %1)

Sverige

Norge

Finland

0,9
–0,6
1,5
1,9

3,6
3,0
1,3
2,6

3,4
2,2
1,9
2,3

2001–2007
2007–2009
2009 –2011
2011–2015
1) Genomsnittlig årlig tillväxttakt.

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.

Industriell aktivitet
Efterfrågan i industrisegmentet beror bland annat på
produktionsnivåer, industrins investeringsutlägg (inklusive storleken och behovet av underhåll av det industriella
fastighetsbeståndet) och antalet industriarbetare i relevanta sektorer. Medan en betydande del av efterfrågan
som härrör från antalet anställda och fastighetsbeståndet
tenderar att vara relativt stabilt, tenderar de mer variabla
faktorerna, som inkluderar industriproduktion och
investeringar, att snabbt bli påverkade av förändringar i
exempelvis exportefterfrågan, global ekonomisk aktivitet
och växelkurser gentemot viktiga handelsvalutor.
Som en illustration av den variabla komponenten av
dessa faktorer visar tabellen nedan historisk årlig genomsnittlig tillväxttakt för industriproduktion i reala termer
över olika tidsperioder. Underhållsbehov och antalet
anställda är generellt mycket mer stabila än industriproduktion. Tillväxten i industriproduktion har sedan år 2009
varit störst i Sverige, följt av Finland och Norge. Medan
produktionstillväxten i Norge har stått emot oljeprisfallet,
som inleddes år 2014, har Sverige och Finland uppvisat
låg tillväxt i detta marknadssegment sedan 2013. En liten
förbättring har dock skett sedan slutet av år 2015.
CAGR %1)

Sverige

Norge

Finland

2,7
–10,6
7,6
–2,2

–1,2
–1,7
–5,3
0,6

3,8
–9,2
3,7
–2,0

2001–2007
2007–2009
2009 –2011
2011–2015
1) Genomsnittlig årlig tillväxttakt.

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.

Anläggning- och infrastrukturaktivitet
Byggverksamhet inom anläggning- och infrastruktur
sektorn drivs av projekt som staten och statliga enheter
hanterar inom områden som vägar, järnvägar, flygplatser,
vattenverk och andra anläggningsprojekt. Infrastruktur
arbete som krävs för att understödja konstuktion av
bostäder och kommersiella fastigheter bidrar också till
marknadstillväxt. Investeringar i anläggningar och infrastruktur drivs generellt av befolkningsökning, urbanisering, åldern på befintlig infrastruktur, politiska initiativ,
statliga utgifter och antalet anställda inom sektorn. Sett
med internationella mått, och jämfört med andra euro
peiska länder, anser Ahlsell att de offentliga finanserna
i de nordiska länderna i nuläget är relativt stabila, vilket
erbjuder regeringarna flexibiliteten att göra ytterligare
infrastrukturinvesteringar framgent. Under inlednings
skedet av den senaste ekonomiska nedgången från år
2007 till år 2009 lanserade många länder stimulanspaket
för ekonomisk tillväxt som inkluderade betydande satsningar på offentlig infrastrukturutveckling.
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•• Svenska regeringen kom 2013 ut med “Nationell
transportplan 2014–2025”, som anger planer på investeringar om mer än 600 miljarder svenska kronor
mellan 2014 och 2025 i infrastrukturprojekt och underhåll. En betydande del av investeringarna riktades mot
Stockholmsregionen, där tidigare stora projekt som
”Norra länken” såväl som projektet ”Förbifart Stockholm” redan har påbörjats. Det svenska Trafikverket
tillkännagav i oktober 2015 att Sverige inom förutsebar
framtid kan få sin första höghastighetsjärnväg, eftersom det nu finns stöd från en bred majoritet för en stor
investering, vilken också innefattar nya bostäder och
förbättrade allmänna kommunikationer. Enligt
Trafikverket förväntas detta bli ett av de största infrastrukturprojekt som genomförts i Sverige med en
uppskattad kostnad på över 200 miljarder svenska
kronor.
•• År 2013 lade den norska regeringen fram en transportplan för åren 2014–2023, som inkluderar en investeringsplan om mer än 600 miljarder norska kronor för
infrastrukturrelaterade aktiviteter. Vidare godtog det
norska stortinget i januari 2016 ett bredare investeringsmandat för landets nationella oljefond för bättre
spridning av risk relaterat till sjunkande oljepriser.
Centralbanken rekommenderade att låta fonden investera i onoterade infrastrukturprojekt och placera en
högre andel av sina tillgångar i fastighetsprojekt.
Förslaget är att fonden ska tillåtas investera upp till 5
procent i onoterade infrastrukturprojekt och höja sin
andel inom fastigheter till spannet 5–15 procent.
•• I april 2016 tillkännagav den finska regeringen planer
på att lansera ett antal transportprojekt till en total
investeringskostnad om cirka 700 miljoner euro mellan
år 2017 och 2020. Dessa projekt inkluderar investeringar i motorvägar, snabba järnvägsförbindelser samt
spårvagnsnät. Dessa projekt leds av den finska transportmyndigheten som är ansvarig för det statsägda
transportnätverket, vilket inkluderar vägar, järnvägar
och en majoritet av farleder.
Tabellen nedan visar historisk årlig genomsnittlig
tillväxttakt för infrastruktur och anläggning i reala termer.
Av tabellen kan utläsas att Norges tillväxttakter på senare
år har överstigit Sveriges och Finlands, vilka har uppvisat
begränsad tillväxt från år 2011 till 2015.
CAGR %1)

Sverige

Norge

Finland

1,4
9,3
2,5
0,7

2,1
12,0
–0,8
5,7

0,8
1,2
–2,2
1,0

2001–2007
2007–2009
2009 –2011
2011–2015
1) Genomsnittlig årlig tillväxttakt.

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.
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Prisdynamik inom distribution
Två nyckelfaktorer bidrar i synnerhet till att skapa en gynnsam prisdynamik inom branschen. För det första sätter
leverantörer priserna mot distributionskanalen med hjälp
av branschomfattande prislistor. Eventuella skillnader i
inköpskostnader från leverantörer mellan distributörer,
som till exempel beror på skala och inköpsvolym, tenderar att hanteras genom leverantörsbonusar och rabatter.
Eftersom leverantörspriser generellt revideras samtidigt
och på samma sätt för alla marknadsaktörer genom prislistan, har distributörerna i sin tur generellt möjlighet att
överföra sådana eventuella prisökningar till sina egna
kunder. Priserna förhandlas typiskt sett årligen med leverantörer, och leveransavtal tillåter ofta ytterligare prishöjningar efter sex månader. Prisrevideringar görs normalt
två gånger per år, men för produkter som är starkt beroende av råvarupriser kan det förekomma mer frekventa
prisjusteringar.
För det andra reflekterar priser ofta varje kunds individuella omständigheter och specificeras i kundavtal som
innefattar skräddarsydda rabatter mot ett begränsat antal
standardprislistor. Eftersom omständigheter och inköpmönster varierar stort mellan kunder är det svårt att
jämföra genomsnittspriser. Ur ett totalkostnadsperspektiv anser Ahlsell att värdet för kunden av att optimera
inköpet för varje artikel för sig är mycket begränsat.
Diskussionen med kunden fokuseras istället på behoven
och distributörens erbjudande i förhållande till dessa
behov. Ahlsell anser att kombinationen av dessa prisfaktorer har resulterat i en marknad där kunderna uppfattar
en relativt liten prisskillnad mellan distributörer, vilket
istället låter dem fokusera på distributörens övergripande
mervärdesskapande erbjudande och förmåga att möta
kundernas behov som huvudsakliga inköpskriterier.
Betydelsen av närhet till kunderna genom butiker
Närhet till kunden genom butiker är av stor vikt för att nå
framgång på Koncernens marknader. Butiker erbjuder
omedelbar tillgänglighet, vilket är en kritisk faktor i de fall
då kunder planerar arbetet mindre än ett dygn innan
genomförande. Butikens roll sträcker sig dessutom
utöver att bara vara en butik; den fungerar även som en
upphämtningsplats för beställningar från centrallager,
som en kunskapskälla där professionell rådgivning skapar
mervärde för kunder samt som en yrkesmässig och social
mötesplats för kunder. Närheten till butik stärker kundlojaliteten och tenderar även att öka försäljningen genom
andra kanaler i samma geografiska område, exempelvis
telefon och email, samt e-handelskanaler.
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Närhet genom fysiska butiker är en särskilt viktig differentierande faktor på den nordiska distributionsmarknaden, vilken kännetecknas av tre nyckelfaktorer. För det
första representerar regionen en stor geografisk yta för
distributörerna att täcka. För det andra är butikernas
upptagningsområden främst lokala. För det tredje är regionen relativt glesbefolkad. Alla dessa tre faktorer bidrar
tillsammans till att skapa mindre gynnsamma ekonomiska
förutsättningar för specialiserade distributörers butiker,
samtidigt som de genererar betydande konkurrensfördelar för multispecialister som Ahlsell.
Vikten av ett effektivt logistiknätverk
Att ha ett effektivt logistiknätverk är mycket viktigt i
Ahlsells bransch, där distributörer förväntas behandla
stora beställningar på kort tid. Ahlsells snabba och effektiva logistik, vilken kännetecknas av tidsenliga leveranser
och hög noggrannhet, utgör en del av ”omni-channel”servicen som Koncernen erbjuder kunderna. I en marknad där leverantörer och kunder efterfrågar snabbhet och
noggrannhet i leveranser, och flexibilitet när det gäller val
av leveransmetod, inklusive leverans genom butik, från
centrallager eller direkt från leverantör, är detta särskilt
viktigt och en nyckel till konkurrensfördel. En distributörs
logistiknätverk är särskilt viktigt för leverantörer i den
glesbefolkade nordiska regionen. Dessutom minskar det
behovet för leverantörer att hålla varulager för omgående
leverans av varor, eftersom varulager hanteras av distributören som en del av logistiknätverket. För kunder kan ett
snabbt och effektivt logistiknätverk ge kostnadsbesparingar i och med reducerad risk för driftstopp i produktion,
minimerat varulager och hanteringskostnad. I Ahlsells
bransch är ett välutvecklat logistiknätverk, vilket kräver
betydande investeringar, en mycket viktig del av distributörsmodellen som leder till skalfördelar och ökad
kundlojalitet.
Inträdesbarriärer
Det finns en rad olika inträdesbarriärer på distributörsmarknaden, av vilka tre är relativ storlek, distributionsförmåga och kundrelationer. Marknadsledare är vanligtvis
mer lönsamma än sina konkurrenter, på grund av skalfördelar inom försäljning, inköp, logistik, kostnader för
butikskedjor, IT-infrastruktur och allmänna omkostnader.
En utvecklad och integrerad IT-infrastruktur är ett
exempel på en del av en distributörs logistikförmåga som
är skalbar och, som när den väl är utvecklad, kan generera
en rad fördelar för en etablerad distributör gentemot en
ny aktör i branschen.

Logistikfunktioner och butikskedjor kräver stora mängder kapital, tid och resurser för att uppnå effektiv skala.
Distributörer som har uppnått tillräcklig skala har i sin tur
också större möjlighet att ytterligare stärka säljkåren och
den lokala närvaron, genom till exempel butiker. Dessa
två egenskaper medför betydande inträdesbarriärer för
nya aktörer.
Utöver detta visar kunder ofta en hög grad av lojalitet,
underbyggt av flera år av värdefull service och personlig
expertis. Distributörer med stor skala, och följaktligen
större volymer, är bättre positionerade att attrahera och
behålla kunder jämfört med nya aktörer på marknaden.
Fördelarna som nämnts ovan representerar inträdes
barriärer för nya aktörer.
E-handelns ökade betydelse gynnar etablerade
distributörer
E-handel är en viktig och växande kanal för distributörer
och fungerar som ett betydelsefullt komplement till traditionella kanaler, inklusive butiker och innesäljare. Etablerade distributörer tenderar att vara de som drar störst
nytta av att e-handel ökar som kanal för orderläggning
tack vare deras överlägsna leveransförmåga, vilken tillåter
kunderna att välja mellan olika inköpskanaler och
upphämtningsställen efter behov vid varje givet tillfälle
och på ett sådant sätt som leverantörer som enbart är
internetbaserade inte kan matcha. Ofta kan internetbeställningar från etablerade distributörer kombineras med
upphämtning från butik, vilket sammanför de två kanalerna för att tillgodose kundernas behov.
Inköpskriterier
Som diskuterats ovan varierar inköpskriterier mellan de
olika kategorierna av kunder.
Små och medelstora kunder anser vanligtvis att sortimentet, professionaliteten och säljarnas tillgänglighet,
leveranstid och kvalitet, samt rimliga priser (även om
materialkostnaderna generellt sett slutligen betalas av
slutkunderna i sin helhet) är viktiga drivkrafter för inköpsbeslutet. Att tillfredsställa dessa kriterier kräver bland
annat bredd och djup i sortimentet, lokal närvaro, skräddarsydda priser samt professionell och tillgänglig personal. Kunder lägger vanligtvis cirka 60–70 procent av sina
inköp hos sin huvuddistributör och endast cirka 20
procent av kunderna uppger att de har bytt huvuddistributör under de senaste fem åren.1) SME-kunder ser sin
distributör som en viktig del i en vidare yrkesmiljö, där
butikerna ger möjlighet att träffa kollegor och utveckla
professionella relationer.

1) Tredje Part / Bolagsanalys.

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

43

Branschöversikt

Inköpskriterier

Faktorer

SME-INSTALLATÖRERS KÖPBETEENDEN

Tid

Kvalitet

Pris

Social

Yrkesutövare tar betalt
per arbetad timme

Yrkesutövare bedöms
utifrån kvalitet från ett
helhetsperspektiv

Yrkesutövare fakturerar
materialkostnad till
slutkunden

Del av den dagliga
arbetsrutinen

Sortimentsbredd

Sortimentsdjup

Konkurrenskraftiga priser
på kärnprodukter

Börja dagen

Leveranstid och noggranhet

Professionell rådgivning

Minimera indirekta
kostnader

Träffa kollegor

Lokal närvaro

Relation

Rättvis prisnivå på varukorg

Nätverksfördelar

Kunder gör typiskt sett
60–70 %1) av sina inköp hos
en huvudleverantör

Genomsnittlig kundrelation
längre än 8 år

Endast 20 %1) av kunderna
rapporterar att de har bytt
huvuddistributör de
senaste 5 åren (inkluderar
andra ej prisrelaterade
anledningar)

Butiker är ett viktigt och
effektivt sätt att träffa
branschkollegor

1) Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.

Inköpskriterier

Faktorer

KÖPBETEENDE HOS VIKTIGA INDUSTRIKUNDER SOM EFTERFRÅGAR INTEGRERING AV “C-DELAR”2)

Lägre totalkostnad

Regleringar

Produktinnovation

Outsourcing av mindre betydelsefulla
processer

Fler regleringar, inklusive krav på
spårbarhet av produkternas ursprung

Utmaning att hålla jämna steg med
utvecklingen över ett flertal
produktkategorier

Faktureringslösningar

Relevant sortiment

Kunniga säljare

Skalfördelar i inköp

Dokumenterad produktkvalitet

Objektiv rådgivning

Bekvämt gränssnitt mot kund

Överföring av risk

Produktkategorihantering
(konsolidering av inköp)

Reducera betydande indirekta
kostnader för inköp

Eliminering av administrativ börda

Sortiment och produkter utvecklas
och förändras över tid

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.
2) ”C-delar” är smådelar och material till lågt pris, vanligtvis hanterade i mängd, med sekundär betydelse för slutprodukten. De utgör en liten del av kundens
inköpsvolym men upptar en stor andel av beställningarna, vilket leder till stora inköpskostnader jämfört med värdet av produkten.
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I den motsatta änden av spektrumet väljer stora industri
kunder ofta distributör baserat på deras bredd och djup på
sortimentet, outsourcingförmåga och tjänsteerbjudande,
faktureringslösningar och den flexibilitet som erbjuds.
Stora industrikunder vill i ökande utsträckning att deras
distributörer ska hantera inköp och administration av
behov som är utanför deras kärnverksamhet, som exempelvis personlig skyddsutrustning. Även om priset är ett
viktigt inköpskriterium är servicenivån och tillgången till

ett brett sortiment av produkter kombinerat med effektiviteten i den administrativa processen samt förmåga att
efterleva företagsguidelines viktiga inköpskriterier för
denna kundkategori. Omedelbar produkttillgång är typiskt
sett mindre viktigt (med undantag för reservdelar) och
butiker är typiskt sett utnyttjade i lägre utsträckning av
denna kundgrupp, som istället är en av de mest frekventa
användarna av internetkanalen.

Konkurrenssituation
Traditionellt har distributörer tenderat att fokusera på enstaka produktsegment och geografiska marknader,
vilket har lett till en branschfragmentering. Relativt låg lönsamhet med den traditionella modellen har emellertid
under de senaste tio åren bidragit till en ökad konsolidering. I den nordiska regionen anser sig Ahlsell ha tagit, och
kommer att fortsätta söka ta, en ledande roll i den pågående konsolideringen av branschen.

AHLSELLS STÄLLNING PÅ MARKNADEN ÅR 2015

Marknadsstorlek
i md SEK och
marknadsandelar

Sverige

Norge

Finland

Totalt

VVS

~20 (~30 %)

~13 (~23 %)

~9 (~17 %)

~42 (~25 %)

El

~18 (~27 %)

~13 (~10 %)

~8 (~7 %)

~39 (~17 %)

= 1–2

Verktyg &
Förnödenheter

~12 (~33 %)

~7 (~10 %)

~5 (~8 %)

~24 (~21 %)

= 3–5

Total

~50 (~30 %)

~33 (~15 %)

~22 (~11 %)

~105 (~21 %)

14,3

4,7

2,8

22,6

11,5 %

4,2 %

4,5 %

8,4 %

~2,3x

~1,0x

~0,4x

~1,6x

Ahlsell 2015
nettoomsättning
md SEK
Ahlsell 2013–2015
genomsnittlig justerad
EBITA marginal

Marknadsposition

Relativ storlek vs
största konkurrent

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.
Observera: Marknadens storlek och marknadsandelar bygger på uppgifter från 2015; Justerad EBITA har justerats för poster som påverkar jämförbarhet.
För mer detaljer, se avsnitt ”Utvald finansiell information”.
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Sett till marknadsandelar år 2015 hade Ahlsell en position
bland topp 1–2 inom alla sina tre produktsegment i
Sverige och topp 2–5 i Norge och Finland.1) Detta gör
Ahlsell till det enda företag som kan erbjuda alla tre
produktsegmenten i stor skala i alla tre länderna. Den
enda andra potentiella multi-specialistkonkurrenten i den
nordiska regionen är Onninen, ett finskt distributions
företag verksamt huvudsakligen i den nordiska regionen.
Huvudkonkurrenter
Alla andra konkurrenter är specialiserade inom ett av de
tre produktsegment som Ahlsell erbjuder och deras relativa styrka varierar med geografin.
Inom VVS är Koncernens huvudkonkurrenter Dahl
(St Gobain) och Onninen (Kesko). Dahl är särskilt starka i
Norge och Sverige, medan Onninen, som nämnts ovan,
är starka i Finland. Inom El är de lokala divisionerna till
multionationella företag som Rexel, Sonepar och Solar
Ahlsells huvudkonkurrenter i alla tre länder, även om
deras relativa styrka varierar. I Finland är Onninen också
starka inom El. Inom Verktyg & Förnödenheter är B&B

Tools en betydande konkurrent i hela den nordiska regionen. Dessutom är, på grund av de lokala egenskaperna
avseende Ahlsells verksamhet, ett antal andra mindre
företag konkurrenter inom specifika produkt- och geografiska segment.
Konkurrenssituation per land
Sverige
Ahlsell har marknadsledande ställning inom alla sina
produktsegment i Sverige.2) Koncernen hade en total
marknadsandel om cirka 30 procent i Sverige år 2015,
vilket innebar en topp 1–2 marknadsställning inom alla
segmenten.3) Per segment hade Ahlsell en uppskattad
marknadsandel om cirka 30 procent inom VVS, cirka 27
procent inom El och cirka 33 procent inom Verktyg &
Förnödenheter år 2015.4) Andra betydande konkurrenter,
t.ex. Elektroskandia (Sonepar) och B&B Tools, har lägre
marknadsandelar.5) Ett stort antal relativt sett mindre
företag höll tillsammans cirka 20 procent av den svenska
marknaden, trots att de inte var för sig har någon betydande marknadsandel.

SVERIGE – ÖVERSIKT ÖVER MARKNADSANDELAR 2015
Övriga, 5%
Onninen, 6%
Övriga, 32%
Solar, 3%
Onninen, 4 %
Ahlsell, 3040
%%

Solar, 13%
Rexel, 24%

Sonepar, 25%

Dahl, 31 %

Ahlsell, 27%

VVS

El

Övriga, 19%
Grolls, 6 %
Procurator, 7%
Swedol, 11%

Övriga, 70%

B&B Tools, 24%

Ahlsell, 33 %

Ahlsell, 30 %

Verktyg & Förnödenheter

Sverige

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.
Observera: Grolls har förvärvats av Swedol.

1)
2)
3)
4)
5)
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Tredje Part / Bolagsanalys.
Tredje Part / Bolagsanalys.
Tredje Part / Bolagsanalys.
Uppgifter om marknadsandelar är Koncernens egna uppskattningar baserat på data från Bolaget och tredje part för år 2015.
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Norge
Den norska marknaden är mer fragmenterad utan något
enda företag med en marknadsandel större än 20 procent
år 2015. Ahlsell är det enda företag med betydande
närvaro inom flera produktsegment och hade en uppskattad sammanlagd marknadsandel om cirka 15 procent år
2015.1) Per segment hade Koncernen en uppskattad
marknadsandel år 2015 om cirka 23 procent inom VVS
(vilket utgör marknadsställning topp 1–2), cirka 10 procent

inom El (som utgör marknadsställning topp 3–5), samt
cirka 10 procent inom Verktyg & Förnödenheter (som
utgör marknadsställning topp 3–5).2) Andra betydande
konkurrenter, t.ex. Elektroskandia (Rexel), Onninen,
Nordisk Solar och B&B Tools, har lägre marknadsandelar.3)
Resten av den norska marknaden hålls av mindre företag,
vilka var och en för sig inte har någon betydande
marknadsandel.

NORGE – ÖVERSIKT ÖVER MARKNADSANDELAR 2015

Övriga, 24 %
Heidenreich, 12 %

Övriga, 14%
Sonepar, 7%
Ahlsell, 10%
BA, 12%

Ahlsell, 23 %
40 %

Övriga, 31%

Solar, 18%
Onninen, 19%

AEO, 7%
Motek, 10%

Övriga, 85%

Ahlsell, 10%
Würth, 19 %

Dahl, 41%
Rexel, 20%

B&B Tools, 23 %

El

Verktyg & Förnödenheter

VVS

Ahlsell, 15%
Norge

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.

Finland
Onninen har totalt sett en ledande marknadsandel i
Finland med stark ställning inom både VVS och El.4)
Ahlsell hade en uppskattad marknadsandel om cirka
11 procent år 2015 och är det enda företag med väsentlig
närvaro inom alla tre segmenten. Koncernens marknadsandel om cirka 11 procent innebar en marknadsställning

bland topp 3–5.5) Per segment hade Ahlsell en uppskattad marknadsandel år 2015 om cirka 17 procent inom VVS
(vilket utgör marknadsställning topp 3–5), cirka 7 procent
inom El (som utgör marknadsställning topp 3–5) samt
cirka 8 procent inom Verktyg & Förnödenheter (som utgör
marknadsställning topp 3–5).6)

FINLAND – ÖVERSIKT ÖVER MARKNADSANDELAR 2015
Övriga, 14 %
Ahlsell, 17%

Dahl, 30 %
40 %

Onninen, 39 %

Övriga, 9%
Ahlsell, 7%
Rexel, 20%

Onninen, 27%

Sonepar, 37%

Övriga, 8%
Ahlsell, 8 %
B&B Tools, 15%

Etra, 29%

Övriga, 89%

Würth, 40%
Ahlsell, 11%

VVS

El

Verktyg & Förnödenheter

Finland

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tredje Part / Bolagsanalys.
Tredje Part / Bolagsanalys.
Uppgifter om marknadsandelar är Koncernens egna uppskattningar baserat på data från Bolaget och tredje part för år 2015.
Uppgifter om marknadsandelar är Koncernens egna uppskattningar baserat på data från Bolaget och tredje part för år 2015.
Tredje Part / Bolagsanalys.
Tredje Part / Bolagsanalys.
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Historisk marknadsutveckling

Distributörsmarknaden (md SEK)

HISTORISK MARKNADSTILLVÄXT FÖR
DISTRIBUTIONSMARKNADEN

97

2011

98

2012

Sverige

99

2013

101

2014

Norge

105

CAGR
2011–2015E

CAGR
2013–2015

2,0 %

3,4%

(0,3) %

0,5%

2,9 %

2,6%

2,5 %

5,3%

2015
Finland

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.

Relativt svag marknadsutveckling under åren 2011–2013
berodde huvudsakligen på avtagande byggvolymer och
sjunkande industriproduktion i Sverige och Finland, vilken
enbart delvis motverkades av prisinflation och en starkare
utveckling i Norge. Marknaden stärktes betydligt under
2014 och 2015 och växte med över 3 procent på årsbasis,
i synnerhet pådrivet av en kraftig återhämtning för bygg
och installationssektorerna i Sverige. Mellan 2011–2015
uppskattas den nordiska distributionsmarknaden, som
Ahlsell verkar inom, ha växt med cirka 2,0 procent
årligen.1)
I Sverige präglades perioden 2011–2013 av en negativ
marknadsutveckling orsakad av sjunkande industriproduktion och lägre byggverksamhet efter ett starkt år
2011. Den svenska marknaden har växt cirka 2,5 procent
om året, varav cirka 1,8 procent kunnat tillskrivas pris
ökningar, med accelererande volymtillväxttal sedan 2013.
Under 2014 och 2015 återhämtade sig den svenska marknaden dock väsentligt och uppskattas ha växt med cirka
5,3 procent per år, med i första hand byggverksamhet
som drivmotor men även en industriell sektor som
stärkts.
I Norge har marknadstillväxten varit cirka 2,9 procent
per år, varav 2,5 procent kunnat tillskrivas prisökningar,
och aningen långsammare volymtillväxttal p.g.a. den
avmattade installationsmarknaden. Under perioden
2011–2013 hade Norge den starkaste tillväxten bland
Ahlsells huvudmarknader pådrivet av relativt kraftiga
prisökningar samt kraftig volymutveckling inom både
bygg- och industrisektorerna, i synnerhet i offshoresek-

1) Tredje Part / Bolagsanalys.
2) Tredje Part / Bolagsanalys.
3) Tredje Part / Bolagsanalys.
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torn. Under perioden 2013–2015 dämpades marknaden,
huvudsakligen till följd av avtagande byggnation, medan
tillväxten av industriproduktionen förbättrades något,
trots att offshoresektorn drabbades av fallande oljepriser,
något som märktes framförallt under 2015.
Den finska marknadstillväxten har varit negativ, med
en marknad som har krympt med 0,3 procent per år
sedan 2011, med negativ volymutveckling och låg pris
inflation. Emellertid har det varit en tydlig ökning av byggverksamheten på senare tid och även vissa tecken på en
återhämtning i industrisektorn. Den finska marknaden
krympte med cirka 2,5 procent på årsbasis under
perioden 2011–2013 p.g.a. sjunkande industriproduktion
och minskande byggverksamhet såväl som relativt svag
prisinflation. Marknaden stabiliserades mellan 2013 och
2015, även om volymerna fortsatte att sjunka och enbart
prisinflationen hindrade marknaden, i nominella tal, från
att kontrahera.
Marknadsutsikter
Första halvåret 2016 har varit en stark period, med en
tillväxttakt om cirka 5,1 procent på helårsbasis för Koncernens marknader, huvudsakligen pådrivet av ytterligare
återhämtning i Finland såväl som fortsatt god efterfrågan
i Sverige och återhämtning i Norge.2)
Den nordiska distributionsmarknaden förväntas växa
med cirka 4 procent årligen under perioden 2015–2018,
varav cirka 1,9 procent om året förväntas härröra från
leverantörsprisökningar, baserat på en god tillväxt inom
alla tre huvudmarknaderna, drivet av tilltagande byggverksamhet och återhämtande industriproduktion. 3)

FÖRVÄNTAD MARKNADSUTVECKLING
CAGR
2015–2018E
114

111

105

119

4,0 %
3,4 %

3,7 %

4,5 %

2015

2016E
Sverige

2017E
Norge

Källa: Tredje Part / Bolagsanalys.

2018E
Finland
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Utsikter för marknadstillväxt per land
Sverige
Utsikterna för 2016 är goda med en tillväxttakt på årsbasis om cirka 5,3 procent, under första halvåret 2016. Den
svenska marknaden förväntas fortsätta växa med i
genomsnitt 4,5 procent per år fram till 2018.1) Samtidigt
förväntas prisutvecklingen, som konservativt uppskattat
ligger aningen under historiska nivåer, fortsätta bidra
positivt till marknadens värde. Byggverksamhet och infrastruktur förväntas vara de starkaste tillväxtmotorerna i
Sverige med positiva utsikter för nästan varje marknadsindikator, t.ex. bygglov, antalet nybyggnationer och byggbolagens orderböcker. Vidare ska det noteras att Sverige
har ett stort byggbehov för att möta landets immigrationsdrivna befolkningsökning. Sveriges nationella
myndighet för stadsplanering, byggande och bostäder
(Boverket) uppskattar att över 700 000 nya bostäder och
tillhörande infrastruktur måste byggas fram till 2025.
Skulle detta bli verklighet innebär det en signifikant
ökning av husbyggandet under de kommande åren. Till
detta kommer en fortsatt återhämtning inom industrisektorn som förväntas bidra positivt till marknadsutvecklingen jämfört med den relativt svaga generella utvecklingen inom denna marknadssektor sedan 2011.

Finland
Från slutet av 2015 och under 2016 har marknaden återhämtat sig betydligt och data från första halvåret 2016
antyder att marknaden kommer att växa med en årstakt
om cirka 5,7 procent under 2016 baserat på en mycket
stark volymutveckling. Den finska marknaden förutspås
växa med i genomsnitt 3,4 procent per år fram till 2018. 3)
Ahlsell förväntar sig viss prisinflation efter några år med
nästan stillastående priser men detta förväntas inte bidra
lika mycket till marknadstillväxten som på de andra
huvudmarknaderna. Tillväxtförväntningarna baseras
istället nästan helt på en positiv trend inom byggbranschen, i synnerhet byggande av nya bostäder, samt en
viss återhämtning inom industriproduktionen.

Norge
Totalt sett är den norska marknaden fortfarande stark och
2016 började bra med en förväntad årlig tillväxttakt om
cirka 4,5 procent baserat på siffror från första halvåret
2016. Norska marknaden förväntas växa med 3,7 procent
om året fram till 2018 med en positiv prisutveckling (även
här konservativt uppskattad aningen under historiska
nivåer).2) Marknadsvolymtillväxten drivs framförallt av
fortsatt ökande byggverksamhet, inklusive positiva utsikter för infrastrukturmarknaden, delvis som ett resultat av
regeringens ekonomiska stimulansprogram. För industrisektorn förväntas en avmattning jämfört med de senaste
åren då industriproduktionen förväntas fortsätta sjunka.

1) Tredje Part / Bolagsanalys.
2) Tredje Part / Bolagsanalys.
3) Tredje Part / Bolagsanalys.
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Verksamhetsbeskrivning
Ahlsell är en ledande distributör inom produktsegmenten VVS, El och Verktyg & Förnödenheter i
Norden.1) Som den enda stora distributören i Norden med ett produktutbud som omfattar dessa tre
produktsegment, erbjuder Ahlsell ett unikt mervärde för sina kunder som en ”one-stop-shop”. Koncer
nens största geografiska segment är Sverige följt av Norge och Finland vilka tillsammans representerade
97 procent av Koncernens totala nettoomsättning under tolvmånadersperioden som avslutades den
30 september 2016 (”RTM 30 september 2016”).2) Ahlsell bedriver även verksamhet i Danmark, Estland,
Polen och Ryssland. Under tolvmånadersperioden som avslutades 30 september 2016 redovisade
Koncernen en nettoomsättning om 23,7 miljarder SEK och en justerad EBITA om 2,1 miljarder SEK.3)
Ahlsell grundades 1877, har huvudkontor i Stockholm, Sverige, och hade 5 129 anställda den 30 septem
ber 2016.

Ahlsell i korthet
Som distributör agerar Ahlsell länk mellan tillgång och
efterfrågan. Koncernen skapar ett tydligt värde för såväl
kunder som leverantörer vilket skapar förutsättningar för
en stark position i värdekedjan. Under 2015 distribuerade
Koncernen cirka 380 000 olika artiklar4) från cirka 3 300
leverantörer5) till cirka 100 000 professionella kunder 6).
Under sin 139-åriga historia har Ahlsell byggt ett starkt
varumärke och nära relationer till kunder och leverantörer,
vilket bidragit till att ytterligare befästa Bolagets starka
position i värdekedjan.
Ahlsells unika kunderbjudande är baserat på ett omfattande produktutbud, tillgänglig rådgivning och flexibel
leverans. Kunderbjudandet är utformat för att minska
kundernas totala kostnad och för att positionera Ahlsell
som professionella kunders självklara leverantör. Koncernens kunderbjudande underbyggs av ett starkt affärsstöd
vilket inkluderar en effektiv inköpsorganisation och distribution, decentraliserad och stark säljkår samt en välinvesterad IT-infrastruktur. Kunderbjudandet skapar tillsammans med det starka affärsstödet och den välinvesterade
IT-infrastrukturen grunden för Ahlsells konkurrensfördelar.

Ahlsells kunder är indelade i kundsegmenten Installatörer, Industri, Byggsektor, Infrastruktur och Övriga.
Majoriteten av kunderna är multisegmentsköpare och
köper produkter från minst två av Ahlsells produktsegment.7) Ahlsell fokuserar allt mer på multisegmentsköpare
och små och medelstora företagskunder (”SME”)8), vilka
utgör lönsamma och stora marknadssegment och vars
affärsbehov uppfylls på ett gynnsamt sätt av Ahlsells
kunderbjudande.
Den typiska Ahlsellkunden har en kort planerings
horisont för en stor andel av sina produktinköp. Ahlsell
erbjuder omedelbar tillgänglighet till produkter i sina 210
butiker 9) och leverans följande dag till arbetsplatsen eller
för upphämtning i butik från Koncernens centrallager.
Butikerna är viktiga för korsförsäljning, produktrådgivning
och för att bygga kundrelationer. Butikerna erbjuder även
kunderna en yrkesmässig social kontext och mötesplats.
Under 2015 genomfördes cirka 60 procent av alla order i
butik.
Ahlsell erbjuder en kraftfull och kostnadseffektiv distributionskanal för leverantörer genom sin stora skala och
relation till en fragmenterad och lojal kundbas.

1) Ahlsell hade en marknadsandel om cirka 21 procent på den adresserbara marknaden under 2015 enligt data från Tredje Part/Bolagsanalys. För mer
information se avsnitt “Branschöversikt – Konkurrenssituation – Huvudkonkurrenter”.
2) Sverige representerade 65 procent, Norge 20 procent, Finland 12 procent, Danmark 1 procent och Övriga 2 procent av Ahlsells nettoomsättning under
RTM 30 september 2016.
3) För mer information se avsnitt ”Utvald finansiell information”.
4) Cirka 380 000 artiklar inkluderar alla artiklar som distribuerades i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy under 2015. Det totala antalet
inkluderar ett betydande antal liknande eller identiska artiklar men som är räknade som separata artiklar eftersom de har individuella serienummer
inom de olika geografiska segmenten.
5) Cirka 3 300 leverantörer omfattar alla leverantörer från vilka produkter köpts för ett värde av minst 10 000 SEK under 2015. Data avser Ahlsell Sverige
AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy som totalt utgjorde 94 procent av Koncernens nettoomsättning under 2015.
6) Cirka 100 000 professionella kunder avser aktiva kunder till Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy. Aktiva kunder definieras som kunder
som köper för minst 1 500 SEK, 1 500 NOK, eller 150 EUR under 2015.
7) För att kvalificera som en multisegmentsköpare måste kunden vara en aktiv kund (inköp om minst 1 500 SEK, 1 500 NOK, 150 EUR under 2015) med
minst 1 procent av sina totala inköp från sitt näst största produktsegment under 2015. Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy.
8) Definitionen av SME-kunder varierar över Ahlsells produktutbud men är baserad på omsättning som tröskelvärden i vissa fall och antal anställda i
andra fall.
9) Per den 30 september 2016.
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Tillgänglig rådgivning

Inköp

Flexibel leverans

Försäljning

• 3 produktsegment
• ~180 000 SKUs1)

On

Omfattande produktutbud

e - s top - shop

Verksamhetsbeskrivning

• Bred leverantörsbas

• ~3 500 anställda inom
försäljning

• Aktiv inköpsfunktion

• Omnikanal

• Leverans följande dag

• Produktutbud

• 3 centrala varulager

• Expertis

• 210 butiker

• Försäljningskultur

• Direkt från leverantör

Distribution

Effektiva inköp
• Nordisk skala
• Stort antal unika artiklar

Decentraliserad och
stark säljkår

• Korsförsäljning

Effektiv distribution

• Effektiv operationell
verksamhet

• Effektiv logistikverksamhet

• Relationer driver ökad tillväxt

• Högre bruttomarginal i
butiker

• Databaserad kundinteraktion

• Omfattande butiksnätverk

Välinvesterad IT-infrastruktur
1) Cirka 180 000 artiklar utgör antalet artiklar som var lagerförda i Hallsberg, Gardermoen och Hyvinkää den 30 september 2016. Det totala antalet inkluderar ett
betydande antal liknande eller identiska artiklar men som är räknade som separata artiklar eftersom de har individuella serienummer inom de olika geografiska
segmenten.

Ahlsells affärsmodell har låga investerings- och
rörelsekapitalsbehov, vilket återspeglas av en genomsnittlig kassagenerering om 98 procent under perioden
2013 till 20151), och av en avkastning på operativt kapital
(exklusive immateriella tillgångar)2) om 63 procent under
RTM 30 september 2016.
Koncernens nettoomsättning ökade med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 7,1 procent3) från 1 januari
2003 till 30 september 2016, vilket varit ett resultat av
såväl förvärv som organisk tillväxt. Förvärv är en viktig del
av Ahlsells tillväxtstrategi och under perioden 2003 till

30 september 2016, förvärvades 51 företag. Ökade skalfördelar, förbättrad produktmix och ett kontinuerligt och
framgångsrikt effektiviseringsarbete har varit viktiga
faktorer bakom ökningen av den justerade EBITA-marginalen, från 4,6 procent under 2003 till 8,7 procent under
RTM 30 september 2016.4) Ahlsell anser att Koncernens
strategi möjliggör en framtida omsättningsökning som
överstiger tillväxten i marknaden i kombination med ökad
lönsamhet. För mer information om Koncernens finansiella mål, se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning – Finan
siella mål”.

1) Kassagenerering definieras som operativt kassaflöde/EBITDA. Genomsnitt beräknat på kassagenerering för räkenskapsåret 2013 om 112 procent,
för räkenskapsåret 2014 90 procent och för räkenskapsåret 2015 92 procent. För mer information se avsnitt ”Utvald finansiell information”.
2) Definerat som EBITA som procent av genomsnittligt operationellt kapital (exklusive immateriella tillgångar). För mer detaljer se ”Utvald finansiell
information”.
3) Startår valt för att visa en tidsperiod efter lågkonjunkturen i Norden under början av 2000-talet. Genomsnittlig årlig tillväxttakt är beräknad baserat på
12,75 år.
4) För mer information avseende räkenskapsåren 2003–2012, se Not 44 i avsnitt ”Historisk finansiell information – Finansiell information för räkenskaps
åren 2015, 2014 och 2013 – Noter”. För mer information avseende perioden från och med räkenskapsåret 2013 till och med 30 september 2016, se
avsnitt ”Utvald finansiell information”.
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ANDELAR AV OMSÄTTNING
Geografiska segment2)

NETTOOMSÄTTNING OCH JUSTERAD EBITA UTVECKLING1)
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1)	Nettoomsättning och justerad EBITA under perioden 2003–2015 är hämtad från reviderade konsoliderade finansiella rapporter. Finansiell information från 2003 och
2004 är beräknad enligt Swedish GAAP och finansiell information från 2005 till RTM 30 september 2016 är beräknad enligt IFRS. Nettoomsättning för RTM
30 september 2016 är hämtad från ej reviderad konsoliderad delårsrapport och justerad EBITA RTM 30 september 2016 är hämtad från Bolagets interna rapportering.
För mer information avseende räkenskapsåren 2003–2012, se Not 44 i avsnitt ”Historisk finansiell information – Finansiell information för räkenskapsåren 2015, 2014
och 2013 – Noter”. För mer information avseende perioden från och med räkenskapsåret 2013 till och med 30 september 2016, se avsnitt ”Utvald finansiell
information”. Genomsnittlig årlig tillväxt avser perioden från och med räkenskapsåret 2003 till och med den 30 september 2016 och är beräknad baserat på 12,75 år.
2) Under RTM 30 september 2016. Fördelningen av nettoomsättning är hämtad från ej reviderad konsoliderad delårsrapport.
3) Under RTM 30 september 2016. Fördelningen av nettoomsättning är hämtad från intern rapportering.
4) Under 2015. Fördelningen av nettoomsättning är hämtad från intern rapportering.
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Historia
produkter till att vara en bred nordisk distributör aktiv
inom VVS, El och Verktyg & Förnödenheter. Ahlsells
strategi är att fortsätta expandera till nya produkt- och
kundsegment genom att dra fördel av den starka position
som etablerats i Norden.

Ahlsell grundades 1877 när Bernström & Co. började sälja
pumpar och tröskverk i Sverige. Ahlsell har ett stolt arv av
kontinuerlig utveckling och långvarig framgång. Genom
expansion till nya geografiska områden och inom nya
produkt- och kundsegment har Ahlsell utvecklats från att
vara en Sverigebaserad distributör av värme- och sanitets-

1877

1970

1980

1990

2000

2010

2016

Sverige
Geografisk
expension

Norden
Baltikum
VVS
El

Expansion
till nya
produktsegment

Kylprodukter
Verktyg & Förnödenheter
Personlig skyddsutrustning (PSU)
”Gör det själv” kedjor

Expansion
till nya
kundsegment

Byggsektorn
Säljkontor i Kina

Övriga
strategiska
initiativ

Utvecklingsplan för egna märkesvaror
Lansering av ny web shop

Geografisk expansion

Expansion produktsegment

Expansion kundsegment

1990: Ahlsell expanderade till Norge
genom förvärvet av Sandblome & Stohne

1986: Ahlsell förvärvade El-Partner och
adderade produktsegmentet El

1996: Kundbasen utökades med ”Gör det
själv” kedjor genom förvärvet av Gelia

1998: Expanderade till Danmark genom
förvärvet av VVS Trading

1990: Ahlsell expanderade sitt erbjudande
till att även inkludera kylprodukter genom
förvärvet av Sandblome & Stohne

1997: Kundsegmentet fastighetsförvaltning stärkes genom förvärvet av
Landol

2001: Verktyg & Förnödenheter
inkluderades i produktutbudet genom
förvärvet av Tibnor Industrivaruhus i Sverige

2009: Aktivt fokus mot lantbrukare

1999: Ahlsell expanderade till Finland
genom förvärvet av LVI Tukku
2006: Expanderade till Estland genom
förvärvet av AS FEB

2010: Verktyg & Förnödenheter stärktes
ytterligare genom det strategiska initiativet
att inkludera personlig skyddsutrusning i
produktutbudet
2013: Implementerade en hållbarhetsplan
med bland annat stärkt fokus på
resurseffektiva produkter
2015: Fästprodukter adderades för att
stärka utbudet inom segmentet Verktyg &
Förnödenheter
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2013: Aktivt säljfokus mot byggsektorn.
Detta sub-segment stärktes ytterligare
2014 genom förvärven av SKB Väst,
Haucon och Almén Special Fastener
2013: Kundundersegmentet Telekom
stärktes genom förvärvet av Net Access
2014: Ökat säljfokus inom vattenbruk
2016: Kundundersegmentet transport
stärktes

Verksamhetsbeskrivning

Styrkor och konkurrensfördelar
Ahlsell anser att Koncernen kan dra fördel av följande
styrkor och konkurrensfördelar:
•• Ledande positioner på nordiska marknader med
attraktiv strukturell tillväxtdynamik
•• Stordriftsfördelar och unikt mervärde för kunderna gör
att Koncernen kan utmärka sig lönsamhetsmässigt
och operationellt
•• En robust och motståndskraftig affärsmodell som
genererar ett starkt kassaflöde
•• Påtaglig fortsatt tillväxtpotential till följd av en stark
marknadsutveckling och företagsledningens strategiska initiativ
•• Konsekvent och lång historik av tillväxt genom företagsförvärv samt en omfattande aktiv pipeline
•• En mycket erfaren och dedikerad ledningsgrupp
Ledare i den nordiska marknaden med attraktiv
strukturell tillväxtdynamik
Marknadsledare i den nordiska
distributionsbranschen
Ahlsell är en ledande distributör av installationsprodukter
(VVS och el), verktyg och förnödenheter i Norden, vilket
möjliggör självförstärkande fördelar genom att med storskalighet och bredd tjäna leverantörer och kunder i alla
storlekar.1) Ahlsell har en marknadsandel på cirka 21
procent av den nordiska marknaden år 2015 och en relativ
marknadsandel som är 1,6 gånger större än den största
konkurrentens på nyckelmarknaderna i Sverige, Norge och
Finland.2) Koncernen har en stark position på sina tre
nyckelmarknader Sverige, Norge och Finland med totala
marknadsandelar på respektive cirka 30 procent, cirka 15
procent och cirka 11 procent år 2015, samt den ledande
positionen på Koncernens största och mest lönsamma
marknad, Sverige, där man har en relativ marknadsandel
som är cirka 2,3 gånger så stor som den närmaste
konkurrentens.3) Ahlsells totala marknad för distribution
inom nuvarande produktkategorier på de tre nyckelmarknaderna uppgick till cirka 105 miljarder SEK år 2015.4)
Sverige är Ahlsells största adresserbara marknad i
Norden, med en uppskattad storlek på cirka 50 miljarder
SEK, följt av Norge på cirka 33 miljarder SEK och Finland
på cirka 22 miljarder SEK.5)

Marknadstillväxt understödd av ett flertal strukturella
tillväxtfaktorer
Ahlsell drar fördel av en mängd strukturella tillväxtfaktorer
på sina målmarknader, vilka alla underbygger långsiktig
hållbar tillväxt för Koncernen. I den nordiska regionen är
den direkta huvudsakliga faktorn för efterfrågan på installationsmaterial, vilket inkluderar VVS och El-produkter,
nybyggnation- och ombyggnadsaktiviteten. Dessa aktiviteter drivs av ett antal strukturella faktorer i tillägg till kortsiktiga parametrar som BNP-tillväxt och tillgänglighet av
finansiering samt finansieringskostnad. Exempel på
dessa strukturella tillväxtfaktorer inkluderar urbanisering,
befolkningstillväxt, huspriser, fastighetsbeståndets
genomsnittliga ålder och antalet bostäder. Efterfrågan på
Verktyg och Förnödenheter är i viss mån beroende på
samma faktorer, men drivs även av ytterligare faktorer
som industriproduktion, tillgångar och investeringar samt
antal anställda i industrisektorn. Utöver detta är investeringar i anläggning och infrastruktur en viktig och oberoende faktor som påverkar efterfrågan för alla tre produktsegmenten i den nordiska regionen, och drivs av liknande
strukturella faktorer som befolkningstillväxt, urbanisering,
politiska initiativ och statliga utgifter.
Attraktiva makroekonomiska förhållanden
De nordiska ekonomierna har presterat bättre än de västeuropeiska6) ekonomierna under en längre period, vilket
tydliggör de gynnsamma tillväxtförhållanden på Ahlsells
adresserbara marknader. Mellan 1995 och 2016 förväntas
den sammansatta årliga reala BNP-tillväxten i Sverige
vara 2,5 procent, jämfört med 2,1 procent i Norge, 2,0
procent i Finland och 1,3 procent i Danmark.7) Under
samma period förväntas Västeuropas BNP öka med en
sammansatt årlig tillväxttakt på 1,5 procent.8) Från 2013
till 2015 växte BNP, justerat genom att vikta BNP-tillväxten med Ahlsells nettoomsättning i de tre nyckelmarknaderna under 2015, med 2,5 procent.9) Från år 2016 till
2018 förväntas de nordiska ekonomierna växa med 2,0
procent per år jämfört med västeuropeisk BNP-tillväxt om
1,5 procent per år.10)

1) För mer detaljer, se avsnitt ”Branschöversikt – Konkurrenssituation – Huvudkonkurrenter”.
2) Tredje Part / Bolagsanalys.
3) Tredje Part / Bolagsanalys.
4) Tredje Part / Bolagsanalys (exklusive cirka 10 procent av marknaden som går genom DIY-kanalen).
5) Tredje Part / Bolagsanalys.
6) Västeuropa definieras här som Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Schweiz.
7) Tredje Part / Bolagsanalys. Alla BNP-siffror i detta Prospekt är i reala termer om inget annat anges.
8) Tredje Part / Bolagsanalys.
9) Tredje Part / Bolagsanalys. Ahlsells tre nyckelmarknader Sverige, Norge och Finland, viktat med Ahlsells nettoomsättning i respektive marknad.
10) Tredje Part / Bolagsanalys. De nordiska och västeuropeiska ekonomierna analyserade på aggregerad nivå. De nordiska ekonomierna exkluderar Island.
Västeuropa definieras här som Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Schweiz. De nordiska ekonomiernas BNP-tillväxt är viktade med BNP 2015, konverterade med rådande valutakurser den 31 december 2015.
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Stordriftsfördelar och unikt mervärde för
kunderna gör att Koncernen kan utmärka sig
lönsamhetsmässigt och operationellt
Ahlsells unika mervärde är i lika hög grad applicerbart på
leverantörer som kunder. Fundamentalt sett bygger
Ahlsells mervärdesskapande erbjudande på dels förmågan att förse leverantörer med kostnadseffektiv tillgång
till marknaden och dels att erbjuda sina kunder den
produkttillgänglighet och professionella rådgivning som
de behöver för kostnadseffektiva inköp. För leverantörer
innebär utnyttjandet av Ahlsells service att de kan dra
nytta av storskalighet, kostnadseffektiv tillgång till en
fragmenterad kundbas samt nära relationer med kunder.
För kunderna utgör Ahlsells djupa och breda utbud,
kombinerat med tillgänglig rådgivning som tillhandahålls
av cirka 1 050 säljare i de lokala butikerna, via telefon av
1 500 innesäljare och av cirka 850 externa, eller fält-,
försäljare såväl som flexibla leveransalternativ, ett unikt
och attraktivt mervärde.1) Dessutom erbjuder Koncernen
ett produktutbud som omfattar cirka 180 000 lagerförda
artiklar som säljs till cirka 100 000 aktiva kunder på en
mängd olika slutmarknader.2) Det unika mervärdesskapande erbjudande och ”one-stop-shop”-koncept som
Koncernen utvecklat, varigenom kunder kan få ett brett
spektrum av sina professionella behov tillgodosedda
genom en plats eller kanal, tenderar att generera ökande
korsförsäljning vilket också bidrar till högre bruttomarginaler. Utöver att generera försäljningstillväxt och förbättrad
bruttomarginal leder Ahlsells mervärdesskapande erbjudande till kostnadsreduktioner utöver de som kommer
från marknadsposition och stordriftsfördelar, vilket möjliggör för Koncernen att sälja sina produkter med vinst till
konkurrenskraftiga priser. Ahlsells unika mervärdeskapande erbjudande är en nyckelfaktor till framgång för
Koncernen och Ahlsell anser att detta i slutändan gör det
enklare för kunder att vara proffs.
Hög andel av lojala små och medelstora
företagskunder
Ahlsells kunder består av allt från små, lokala företag, till
kommuner och nationella installationsföretag och stora
byggföretag. På samma gång som storkunderna är viktiga
för affärsverksamheten och för att uppnå storskaligheten,

har Koncernen börjat fokusera allt mer på att optimera sitt
utbud för små och medelstora företag (SME). SME
tenderar att vara ett lönsamt och stort marknadssegment
som oavsett bransch är väl anpassat till Ahlsells affärsmodell, delvis på grund av att de generellt sett konsoliderar
60–70 procent av sina inköp hos sin huvudleverantör och
endast 20 procent av kunderna anger att de har bytt
huvudleverantör de senaste sex åren. 3) SME är beroende
av Ahlsells sortimentsbredd och djup, lokala närvaro och
professionella och erfarna medarbetare. År 2015 stod
SME för 40 procent av Ahlsells totala nettoomsättning,
fördelat enligt följande: 41 procent i Sverige, 27 procent i
Norge och 55 procent i Finland.4) År 2015 stod Ahlsells tio
största kunder tillsammans endast för cirka 6 procent av
den totala nettoomsättning.5)
Starka band till leverantörerna
Ahlsells stordriftsfördelar och mervärdesskapande erbjudande har möjliggjort att Bolaget kunnat utveckla goda
relationer med över 3 300 produktleverantörer som är
beroende av Ahlsell för att kunna distribuera sina produkter i den nordiska regionen.6) Många av dessa relationer är
långsiktiga relationer som har utvecklats över flera år.
Koncernen samarbetar med ett flertal alternativa leverantörer för hela produktutbudet, vilket minskar beroendet av
enskilda leverantörer. Bolagets styrsystem for hantering
av produktkategorier som implementerades 2013 syftar
till att se till att varje produktkategori har en tillfredställande
leverantörsstruktur och marginal. För detta syfte är EMV
och olika typer av säljfrämjande initiativ viktiga medel för
att uppnå målen. År 2015 stod Koncernens tio största
leverantörerna för 27 procent av Ahlsells sålda varor.7)
Hög operationell effektivitet med ett starkt
logistiknätverk
Ahlsell har gjort betydande investeringar i sin logistik- och
distributionsmodell för att skapa ett överlägset kunderbjudande och öka kapitaleffektivitet. Ahlsell har moderna,
centrala lagerlokaler och distributionscentraler på strategiska platser inom var och en av Koncernens tre nyckelmarknader. Bolaget anser att den centraliserade modellen gör det möjligt att optimera balansen mellan att
erbjuda ett omfattande produktutbud och att minimera

1) Ahlsell bolagsinformation för RTM 30 september 2016.
2) Cirka 180 000 artiklar utgör mängden artiklar som var lagerförda i Hallsberg, Gardermoen och Hyvinkää den 30 september 2016. Det totala antalet
inkluderar ett betydande antal liknande eller identiska artiklar men som är räknade som separata artiklar eftersom de har individuella serienummer
inom de olika geografiska segmenten. Cirka 100 000 aktiva kunder avser kunder till Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy. Aktiva kunder
definieras som kunder som köpte för minst 1 500 SEK, 1 500 NOK, eller 150 EUR under 2015. Ahlsell bolagsinformation RTM 30 september 2016.
3) Tredje Part / Bolagsanalys.
4) Ahlsell bolagsinformation för 2015.
5) Ahlsell bolagsinformation för 2015.
6) Cirka 3 300 leverantörer omfattar alla leverantörer från vilka produkter köpts för ett värde av minst 10 000 SEK under 2015. Data avser Ahlsell Sverige
AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy som totalt utgjorde 94 procent av Koncernens nettoomsättning under 2015.
7) Ahlsell bolagsinformation för 2015.
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lagerkostnaderna, samtidigt som man bygger kundlojalitet med sina konkurrenskraftiga priser och pålitliga och
snabba leveranser. Dessa lagerlokaler och distributionscentraler gör det möjligt för Koncernen att uppnå attraktiva brutto- och rörelsemarginaler och ger Ahlsell möjlighet att leverera produkter med korta ledtider till nästan
alla platser i Norden.
Ahlsells inköp-, administration- och IT-enheter är
centraliserade på koncern- och nationell nivå, och Koncernens leverantörs- och produktstrategier implementeras i
alla verksamhetsländer. Tack vare sina stordriftsfördelar
har Ahlsell även en kostnadseffektiv inköpsprocess, som
i kombination med dess tydliga mervärdesskapande
erbjudande för leverantörer, möjliggör attraktiva och
mycket konkurrenskraftiga villkor för Ahlsell gällande
exempelvis erhållandet av mängdrabatter, leverantörs
bonusar, kreditvillkor och kriterier för returer. Ahlsell har
ett integrerat IT-system som harmoniserats mellan olika
produktkategorier och geografiska platser, och som
förser Koncernen med en centraliserad lagerhantering
och gör det möjligt att följa operationella och finansiella
resultat i realtid.
En robust och motståndskraftig affärsmodell som
genererar ett starkt kassaflöde
Affärsmodell med flexibilitet i varierande
marknadsförhållanden
Ahlsell anser att Koncernen har en robust och motståndskraftig affärsmodell som är ett resultat av en stabil position i värdekedjan, attraktiva och diversifierade marknadsfaktorer, en stark marknadsposition baserad på skalfördelar och fördelar av bredd samt en flexibel kostnadsstruktur.
Mellan åren 2008 och 2009, vilket var en utmanande
period på grund av den globala finanskrisen, sjönk
Ahlsells justerade EBITA-marginal marginellt från 6,7
procent till 6,3 procent.1) Sedan år 2009 har Ahlsell emellertid uppvisat en betydligt förbättrad lönsamhet, vilket
exemplifieras av Ahlsells justerade EBITA-marginal som
ökade från 6,3 procent2) år 2009 till 8,7 procent3) för RTM
30 september 2016.Givet att Ahlsell har relativt god

förmåga att bedöma framtida efterfrågan, vilket åtminstone för efterfrågan relaterad till installationsprodukter är
transparent och synlig för marknaden på grund av att
installation sker i slutskedet av byggnadsprocesser, och
en relativt flexibel kostnadsstruktur, som möjliggjort att
Ahlsell tidigare kunnat anpassa sina kostnader beroende
på förändringar i efterfrågan, vilket ytterligare styrker
Koncernens förmåga att överkomma utmanande perioder. Vidare har Ahlsell historiskt sett kunnat öka priserna
eller överföra ökningarna i leverantörspriser till kunderna,
delvis tack vare sina starka marknadspositioner på
nyckelmarknaderna.
En kapitaleffektiv modell med högt kassaflöde och
avkastning
Ahlsells kapitaleffektiva och kassagenererande affärs
modell bygger på disciplinerad investering- och rörelse
kapitalhantering såväl som fokus på kärnverksamheten.
Ahlsells investeringar har varit låga, i genomsnitt 0,8
procent av nettoomsättningen under åren 2013, 2014 och
2015, och dessa relativt låga nivåer av investeringar är
delvis nyckeln till den goda kassagenereringen för verksamheten.4) Investeringar RTM 30 september 2016 var
0,6 procent av nettoomsättningen.5) Koncernens investeringar (ex. förvärv) är diskretionära, eftersom de främst
består av uppgraderingar och utvidgningar av IT-system
och lagerlokaler. Utöver detta har bolaget historiskt sett
åtminstone delvis kunnat anpassa nivån av lager efter
efterfrågan och över tid kunnat öka kapitalomsättnings
hastigheten. Ahlsells investeringar är typiskt sett låga
men har ökat, delvis på grund av betydande logistik- och
IT-investeringar, under åren 2014 och 2015 i synnerhet.
I tillägg till hantering av nivån av investeringar har
Ahlsells starka kassaflöde stöttats av ett relativt lågt
rörelsekapital, som i genomsnitt uppgick till 9 procent av
nettoomsättningen vid årets slut under 2013, 2014,
2015.6) 7) Ahlsell har uppvisat ett starkt kassaflöde, med
en genomsnittlig kassagenerering på 98 procent under
2013, 2014 och 2015.8) Ahlsells relativt låga investeringsbehov har också resulterat i hög avkastning, med avkast-

1) Justerad EBITA justerad för poster som påverkar jämförbarhet. För mer information se Not 44 i avsnitt ”Historisk finansiell information – Finansiell
information för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013 – Noter”.
2) Justerad EBITA justerad för poster som påverkar jämförbarhet. För mer information avseende räkenskapsåren 2009–2012, se Not 44 i avsnitt
”Historisk finansiell information – Finansiell information för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013 – Noter”.
3) Justerad EBITA justerad för poster som påverkar jämförbarhet. För mer information avseende perioden från och med räkenskapsåret 2013 till och med
30 september 2016, se avsnitt ”Utvald finansiell information”.
4) Ahlsell bolagsinformation för 2015. Investeringar som andel av nettoomsättningen var 0,8 procent år 2013, 0,8 procent år 2014 och 0,7 procent år
2015.
5) Ahlsells bolagsinformation för RTM 30 september 2016.
6) Rörelsekapital definieras som inventarier plus kundfordringar, förbetalda kostnader, upplupna intäkter och upplupna räntor minus leverantörsskulder,
förutbetalda intäkter från kunder, andra kortsiktiga icke räntebärande skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Rörelsekapital som
procent av nettoomsättningen var 9,5 procent år 2013, 8,8 procent år 2014 och 8,0 procent år 2015.
7) Justerad EBITA justerad för jämförelsestörande poster.
8) Kassagenerering definieras som operativt kassaflöde/EBITDA där operativt kassaflöde definieras som justerad EBITDA justerat för f örändring i rörelsekapital och investeringar inklusive förvärv av immateriella tillgångar och avyttringar. Kassagenereringen var 112 procent år 2013, 90 procent år 2014
och 92 procent år 2015.
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ning på operativt kapital exklusive materiella tillgångar
som nådde 63 procent RTM 30 september 2016.1)
Ahlsells förmåga att uppvisa stabila och växande
marginaler och starka kassaflöden, vilket nämnts ovan,
skapar utrymme och flexibilitet för tillväxtinvesteringar.

renovera existerande särskilt utformat för att öka och
stärka Koncernens närvaro i Helsingforsområdet och
andra viktiga stadsregioner i Finland. Detta kommer även
kombineras med försäljningsinitiativ viktade mot SMEinstallatörer och andra multisegmentskunder.

Tydlig fortsatt tillväxtpotential till följd av en stark
marknadsutveckling och företagsledning
Ahlsell har en tydlig ambition att leverera attraktiv försäljningstillväxt som överstiger redan attraktiv underliggande
marknadstillväxt på sina nyckelmarknader. För mer information om Koncernens finansiella mål, se ”Verksamhets
beskrivning – Finansiella Mål”. Förbättrings- och tillväxtinitiativ genomförs löpande och har planerats i varje land
och följs upp i en strukturerad projektprocess på Koncernnivå. Vissa av dessa initiativ har redan pågått under en
viss tid, som exempelvis expansionen inom byggnation i
Sverige och vattenbruk i Norge.2) Utöver detta har flera
effektivitetsprogram lanserats som en del av den strategiska genomgången år 2015, vilka fokuserar på ett antal
kärnkompetenser och inkluderar förstärkt fokus på nordisk
samordning och utbyte av ”best practice”. Dessa initiativ,
i kombination med robusta ekonomiska förbättringstrender i Norge och Finland, är ägnade att bidra till marknadsexpansion och lönsam tillväxt. I Norge har Ahlsell uppvisat
organisk tillväxt under de senaste nio månaderna fram till
30 september 2016, medan den breda ekonomiska återhämtningen i Finland har bidragit till stark organisk tillväxt
från början av år 2016.

Prioriterade tillväxtområden
Koncernens plan för accelererad lönsam tillväxt är baserad på fyra komponenter.

Ledningens strategiska initiativ
Ett antal strategiska, affärsmässiga och operationella initiativ har utarbetats på Koncernnivå, bland annat initiativ för
att förbättra säljkårens effektivitet, prissättning, kundgränssnitt och inköp. Utöver detta har Ahlsell på var och
en av sina nyckelmarknader identifierat ett antal strategiska initiativ för att underlätta expansion till nya segment
och lönsam tillväxt på befintliga marknader. I Sverige
kommer Ahlsell dra nytta av sin styrka och bredd för att
fortsätta optimera och utöka verksamheten samt leda
innovation. I Norge fokuserar Koncernen på att stärka
ledarskap och kultur inom försäljning i syfte att förbättra
resultaten och stärka Ahlsells marknadsposition. Vidare
fokuserar Koncernen på ett antal strategiska initiativ för
att implementera Ahlsellmodellen och driva volymtillväxt.
I Finland stärker Bolaget VVS-segmenten som en bas för
att dra nytta av marknadstillväxt och ökad korsförsäljning,
samtidigt som man fortsätter utvecklingen av de andra
produktområdena i en samordnad marknadsinsats baserad på en regional koncentrering av resurser. Exempelvis
är Ahlsells program för att öppna nya lokala butiker och

•• Företagsförvärv representerar en av dessa komponenter, och en ny chef för företagsförvärv har utsetts för
att leda en redan välutvecklad satsning som involverar
stora delar av organisationen i Ahlsells tillväxtstrategi
genom företagsförvärv.
•• En andra prioritet är att överta en större andel av
kundernas inköp (”share-of-wallet”) under de
kommande åren, med förfinade prissättningsstrategier kombinerade med fler och bättre kundbesök med
hjälp av större effektivitet inom säljkåren och tolkning
och användning av kunddata. Ett fortsatt fokus på
breddning av sortimentet förväntas också bidra till en
högre andel av kunders inköp.
•• För det tredje fokuserar Ahlsell även på nya tillväxt
initiativ inom organisationen med fortsatt inriktning på
SME-segmentet, samt att etablera sig bland multi
segmentkunder (t.ex. anläggningsförvaltning, byggnation, klimat) och genom att stärka dynamiska produktnischer (t.ex. belysning, telekom, infästning). Andra
tillväxtinitiativ inkluderar specifika kunder (t.ex. vattenbruk och transport).
•• Slutligen avser Ahlsell att satsa på att öka närheten till
kunden genom att investera i butiker och förbättrad
kvalitet av produkt- och kunddata för att förbättra
kundupplevelsen och öka värdet av kunders affärs
relationer genom nya tjänster och ökad individuell
anpassning.
Tillväxt från företagsförvärv med bevisad lönsamhet
samt betydande och aktiv förvärvspipeline
En viktig del av Ahlsells strategi för tillväxt och värdeskapande har varit, och fortsätter att vara, att förvärva och
integrera företag i den nordiska regionen. Genom att
satsa på förvärv inom befintliga och nya produktområden
och geografiska områden, har Ahlsell historiskt sett
kunnat leverera betydande kostnadssynergier samtidigt
som man växt i takt med eller snabbare än marknaden.
Företagsförvärven har bidragit till att Koncernen kunnat
stärka sin konkurrenskraft, bredda sitt produktutbud och
öka sin närvaro på utvalda marknader. Den ökade närvaron har resulterat i förbättrad service och bidragit till att

1) Avkastning på operativt kapital definieras som EBITA som procent av genomsnittligt operativt kapital exklusive immateriella tillgångar.
2) Vattenbruk är en form av naturbruk där organismer som exempelvis fisk, skaldjur och alger, odlas i havet eller i bassänger.
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öka försäljningen. Företagsförvärv utgör en mycket viktig
del av Ahlsells strategi, vilket betonades genom utnämningen av en ny chef för företagsförvärv med uppdrag att
accelerera företagsförvärvsprocessen och leda och engagera hela organisationen i olika stadier av förvärvsprocessen, inte minst integrering av förvärv.
Framgångsrik integrering av förvärvsobjekt
Ahlsells väldefinierade förvärvsprocess möjliggör integrering av förvärvade företag inom ett år från förvärvstillfället, utan betydande integreringskostnader. Väsentliga
synergier genereras generellt i samband med den
omedelbara överföringen av inköpsvolymer till Koncernens inköpsavtal, med bolag typiskt sett förvärvade till
cirka 7–8 gånger justerad EBITA på kassa- och skuldfri
basis, vilket motsvarar cirka 3–4 gånger justerad EBITA
inklusive synergier på kassa- och skuldfri basis.1) Normalt
sett omdirigeras även produktflödet till Ahlsells centrala
lagerverksamhet inom 3–6 månader. Därutöver brukar
Ahlsell kunna realisera synergier till följd av ytterligare
merförsäljning och introduktionen av EMV relativt omgående. Under förvärvets integreringsprocess drar Ahlsell
nytta av sin skalbara plattform för att uppnå kostnads
synergier genom integrering av centrala funktioner, såväl
som försäljningssynergier genom de avsevärda merförsäljningsmöjligheterna som uppstår i samband med
förvärv av kompletterande produktsegment.
Betydande förvärvspipeline
Ahlsells förvärvspipeline inkluderar cirka 200 potentiella
förvärvsobjekt av varierande storlek i Koncernens nuvarande produktsegment och marknader. Koncernens betydande pipeline växer snabbt tack vare ett antal faktorer.
För det första finner fler och fler oberoende företag det
svårt att driva en lönsam och välmående verksamhet när
marknaderna konsolideras, vilket leder till fler ägare som
är villiga att sälja. För det andra har breddandet av
produkt- och kundsegment lett till ett ökande antal potentiella förvärvsobjekt. För det tredje har den fördjupade
geografiska närvaron i den nordiska regionen också breddat de potentiella förvärvsobjekt som kan inkluderas i
Koncernens pipeline. Givet Ahlsells storlek och marknadsposition anser sig Koncernen i ökande utsträckning
kunna rikta in sig på förvärv av varierande storlek i olika
geografiska områden.
En mycket erfaren ledningsgrupp med goda meriter
Ahlsells verkställande ledning, däribland VD Johan Nilsson som har varit i Koncernen i åtta år, inklusive som
tidigare landschef i Sverige, och Finans- och ekonomi
direktör Kennet Göransson, har under en längre tid (både

i sina nuvarande och tidigare positioner) framgångsrikt
bidragit till goda ekonomiska resultat och lönsam tillväxt,
både på organisk väg och genom förvärv. Under ledning
av Johan och Kennet, tillsammans med landscheferna
Claes Seldeby, Rune Flengsrud och Mika Salokangas i
Sverige, Norge respektive Finland samt deras föregångare,
har Ahlsell utvecklats till en koncern på nordisk nivå med
betydligt bredare kundsegment och produktutbud.
Ahlsells koncernledning har över 100 års samlad erfarenhet i branschen och är i en mycket god position att leda
Koncernen framgent.

Strategi
Övergripande ambition och strategiska mål
Ahlsells ambition är att vara en ledande distributör till
professionella kunder inom produktsegmenten VVS, El
och Verktyg & Förnödenheter på alla sina huvudmarknader och samtidigt generera stark tillväxt, lönsamhet och
kassaflöde. Koncernens kundlöfte är att ”göra det enklare
att vara proffs” och Ahlsell arbetar ständigt för att
uppfylla det kundlöftet, bland annat genom att förbättra
produktutbudet och addera nya kundsegment.
Koncernens strategi, Ahlsell 2020, bygger till stor del
på samma faktorer som bidragit till Koncernens framgång
under de senaste åren. Strategin beskriver grunderna till
Ahlsells konkurrensfördelar (”Ahlsell-metoden”) samt
strategiska mål såsom ökad harmonisering av verksamheten i Norden, lönsam tillväxt och hög öppenhet mot
förändring. Konceptet ”One Ahlsell” har utvecklats för att
stödja implementeringen av koncernens strategi. Ett av
strategins främsta mål är att stärka segment Norge och
segment Finland genom fortsatt implementering av
Ahlsell-modellen. Detta förväntas uppnås genom förbättringar av organisationen (exempelvis en ny regionstruktur
i segment Norge), utveckla erbjudandet till multisegmentskunder och investeringar i nya och förbättrade butiker. Betydande operationella förbättringar förväntas från
ökat fokus på HR funktionen, nordisk harmonisering samt
utbyte av kommersiella erfarenheter och best-practice.
Ahlsells fokus på öppenhet mot förändring och vara
branschledande inom innovation och hållbarhet förväntas
stödjas av ett mer strukturerat tillvägagångsätt för att
uppnå ständiga förbättringar. Viktiga strategiska mål för
att nå detta inkluderar ökad försäljningseffektivitet, bättre
prissättningsprocesser, förbättrat kundbemötande och
större kontroll av värdekedjan. Koncernen strävar efter att
ha branschens nöjdaste kunder och anställda.
Strategin definierar även, baserat på Ahlsell-modellen,
Koncernens tillvägagångsätt för att uppnå hållbar och
lönsam tillväxt genom organisk tillväxt, förvärv och ökad
effektivitet, vilket illustreras nedan.

1) Värde på kassa- och skuldfri basis är ett vanligt mått på ett bolags totala värde.
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Organisk tillväxt

Förvärv

Ökad effektivitet

Marknadstillväxt
Ökad marknadsandel

Strategiska
Tillägg / kompletterande
Breddning av sortiment
Nischer

Bruttomarginal
Operationella kostnader
Rörelsekapital
Investeringar

Ahlsellmodellen

Bygga ”One Ahlsell” genom att implementera Ahlsellmodellen på alla marknader

Skalfördelar

|

Lokal närvaro

Organisk tillväxt
Ahlsells initiativ för organisk tillväxt syftar till att växa med
marknaden, öka Ahlsells marknadsandelar samt expandera den adresserbara marknaden genom att addera nya
produkt- och kundsegment.
Växa med marknaden
Ahlsells underliggande marknad förväntas utvecklas
gynnsamt under de närmaste åren till följd av flera strukturella tillväxttrender. För mer information om marknadsdrivare se avsnitt ”Branschöversikt – Drivkrafter bakom
marknadstillväxt”. Ahlsell eftersträvar att fortsätta dra
fördel av sitt kunderbjudande för att och utveckla sin
marknadsposition.
Ökad marknadsandel och expandera den
adresserbara marknaden
Ahlsell anser att det genom olika tillväxtinitiativ finns ett
fortsatt stort utrymme att öka sin marknadsandel på
samtliga geografiska marknader. Ökad marknadsandel
skapas genom en kombination av en ökad andel av inköp
från befintliga kunder samt genom att attrahera nya
kunder.
•	Ökad andel inköp från befintliga kunder: Tack vare
sitt unika kunderbjudande anser Ahlsell sig ha goda
möjligheter för att öka sin andel av befintliga kunders
inköp. Inköp från befintliga kunder förväntas även öka
genom en mer effektiv säljkår, förbättrad kundinteraktion och fortsatt ökning av korsförsäljning. Ökad korsförsäljning förväntas uppnås genom investeringar i
butiksnätverket, fortsatt utbildning och utveckling av
säljkåren samt fortsatta förbättringar av e-handelsplattformen.
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Bredd

| Värderealisering

•	Nya kunder: Ahlsell har framgångsrikt använt sin
affärsmodell för att öka antalet nya kunder. Koncernen
anser att dess omfattande produktutbud, lokala
närvaro och flexibla leveranser kommer att fortsätta
attrahera nya kunder. Det är fortfarande många potentiella kunder som inte varit i kontakt med Koncernens
säljkår eller som inte känner till Ahlsells hela värde
erbjudande, vilket delvis beror på den fragmenterade
slutmarknaden. Ahlsell avser att fortsätta attrahera
SME-kunder och multisegmentsköpare genom att öka
säljkårens effektivitet. Vidare planerar Ahlsell arbeta
för att öka närheten till kunderna genom att etablera
fler butiker, utveckla nya digitala funktioner samt öka
effektiviteten av kampanjer genom databaserad
kundanalys.
Tillväxt genom förvärv
Företagsförvärv är en viktig och integrerad del av tillväxtstrategin och Ahlsell utvärderar kontinuerligt potentiella
förvärvsmöjligheter. Koncernen planerar att ha fortsatt
fokus på förvärv och har nyligen utvärderat förvärvsstrategin, vilket har resulterat i utökad omfattning och högre
ambitionsnivå. Syftet med förvärvsstrategin är att bredda
produktutbudet, nå nya kundsegment, förbättra tillhandahållna tjänster samt att expandera till nya regioner. Ahlsell
har en historia av framgångsrika förvärv och anser sig ha
stor erfarenhet av att framgångsrikt identifiera, förvärva
och integrera företag. Ahlsells förvärvsmodell bygger på
en central förvärvsfunktion som med stöd av Koncern
ledningen och lokala chefer utvärderar potentiella objekt.
Tredjepartsaktörer som mäklare och banker förser
Koncernen med potentiella förvärvskandidater, men
företagen identifieras även ofta på den operativa nivån
givet vikten av lokal kunskap och kännedom.
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2) Inkluderar förvärvad nettoomsättning från förvärv. Nettoomsättning avser senaste perioden eller senaste RTM. Inkluderar ej avyttringar.

Ahlsell förvärvade 70 företag under perioden 1996 till
augusti 2016, och som tidigare beskrivet förvärvade
Koncernen 51 företag under perioden 2003 till september
2016. Under de första nio månaderna 2016 förvärvade
Ahlsell två företag, Elgross’n och Prevex med en
sammanlagd försäljning på 462 miljoner SEK.
Ahlsells marknad är fragmenterad och det finns en
betydande potential för fortsatt långsiktig tillväxt genom
förvärv. Koncernen har identifierat fler än 2 000 potentiella förvärvskandidater i Norden och av dessa har cirka
200 företag valts ut för närmare granskning. Av dessa
200 företag har kontakt etablerats med cirka 35–40 företag och diskussioner inletts med cirka 5–10 företag.
Förvärven delas in i fyra kategorier: strategiska
förvärv, tilläggsförvärv, förvärv för breddning av sortimentet samt nischförvärv. Ahlsell har under de senaste åren
genomfört förvärv i alla dessa fyra kategorier.
•	Strategiska förvärv: Dessa förvärv har vanligtvis en
nettoomsättning överstigande 1 miljard SEK och bidrar
vanligtvis till ökad marknadsandel och skala, högre
lönsamhet i butik och ökad korsförsäljning. Exempel
på strategiska förvärv som genomförts under de
senaste åren är NEA-gruppen (El, Sverige), Solar (El,
Finland) och Proffpartner (Verktyg & Förnödenheter,
Norge).
•	Tilläggsförvärv: Dessa förvärv är ett kostnadseffektivt sätt att förvärva nya kunder och lokala marknadsandelar, samtidigt som synergier uppstår genom att
flytta över de förvärvade företagen till Ahlsells operativa och kommersiella plattform. Exempel på tilläggsförvärv som genomförts under de senaste åren är
Prevex (Verktyg & Förnödenheter, Sverige), Hjelmbergs (Verktyg & Förnödenheter, Sverige) och
Elgross’n (El, Sverige).

•	Förvärv för breddning av sortimentet: Dessa
förvärv genomförs för att expandera eller stärka
produkt- och kundsegment och bidrar generellt med
ny expertis inom dessa områden. Exempel på förvärv
för breddning av sortimentet som genomförts under
de senaste åren är Net Access (El, Sverige) och Almén
Special Fastener (Verktyg & Förnödenheter, Sverige).
•	Nischförvärv: Dessa förvärv adderar expertis inom
specifika produktsegment. Företagen är vanligtvis
verksamma inom nischmarknader och kan generellt
fortsätta sina verksamheter med separata varumärken
och säljkårer även efter att de har förvärvats av Ahlsell.
Förvärv i denna kategori bidrar med betydande synergier inom försäljning, inköp och logistik. Exempel på
nyligen förvärvade nischföretag är HauCon (Verktyg &
Förnödenheter, Sverige) och SKB Väst (Verktyg &
Förnödenheter, Sverige).
Ahlsell anser att Koncernen har stor kompetens och
erfarenhet av att realisera synergier från förvärv. När ett
förvärv har genomförts påbörjas omedelbart en välstrukturerad integrationsprocess. Vanligtvis är alla synergier
från försäljning, kostnadsbesparingar och förbättringar av
rörelsekapital realiserade inom tre till sex månader från
datumet då Ahlsell genomför förvärvet. Integrationsprocessen och förmågan att realisera betydande synergier
förväntas möjliggöra en genomsnittlig fördubbling av de
förvärvade företagens EBITA-marginal. Ahlsells förmåga
att betala en låg multipel och realisera betydande synergier förväntas möjliggöra en genomsnittlig multipel om
cirka 3– 4x EV/EBITA efter synergier.
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Illustrationen nedan visar potentialen för synergier bland de olika typerna av förvärv samt inom vilka områden synergier
normalt utvinns.
VÄLDEFINIERAD FÖRVÄRVSMODELL
Etablerad kontakt med
förvärvsobjekt
Tydlig förvärvsprofil
Prisdisciplin
Låg

ERFARENHET FRÅN UPPFÖLJNING OCH EFFEKT AV SYNERGIER

~4– 5% EBITA marginal
~7–8 x EV/ EBITA
värdering
Hög

Nya
produkter

Existerande
produkter

Synergier:

Område för
synergier

Inköp
Etablera ny
geografisk närvaro

Inte ett fokusområde

Nya geografier

Stärka existerande
position

Addera nya
produktsortiment

Timing

Synergier

Nästan
omedelbart

~5 –10% av
försäljning

Administration

~3 månader

Logistik

3 – 6 månader

Rörelsekapital

3 – 6 månader

~30% av
rörelsekapital

Försäljning

~3 månader

Ytterligare
korsförsäljning

Kostnadsreduktion:
~20 – 40% av
kostnader

Existerande
geografier

Ökad effektivitet
Ahlsell avser att kontinuerligt öka effektiviteten för att
förbättra bruttomarginalen, reducera de operationella
kostnaderna och minska behovet av rörelsekapital och
investeringar.
•	Bruttomarginal: Ahlsell anser sig ha flera effektiva
tillvägagångsätt för att förbättra bruttomarginalen.
För att förbättra inköpsvillkoren planerar Ahlsell att
fortsätta fokusera på samordning av inköp i Norden,
förbättrad kategorihantering samt samarbeta närmare
med sina största leverantörer. Vidare avser Ahlsell att
erbjuda sina egna märkesvaror i större utsträckning,
ha fortsatt fokus på SME-segmentet och multisegmentsköpare, öka korsförsäljning samt förbättra prissättning och prisrealisering. Även etableringen av fler
butiker förväntas förbättra bruttomarginalen.
•	Operativa kostnader: Med växande volymer kan
Ahlsell använda sina operativa funktioner mer effektivt. Exempel på områden med potential för ökad
effektivitet är säljorganisationen, centrallagren, butikerna och IT-infrastrukturen. Ahlsell har etablerat en
nordisk funktion vars huvudsakliga uppgift är att öka
effektiviteten i verksamheten. Funktionen är också
ansvarig för implementeringen av effektivare affärs-
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~Marginaler i linje med Koncernens (efter synergier)
~3 –4x EV/ EBITA (efter synergier)
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styrning i segment Norge och segment Finland som är
baserat på den affärsstyrning som tillämpas i segment
Sverige. Koncernen kommer också att fortsätta
jämföra sina cirka 450 resultatenheter för att identifiera och implementera best-practices.
•	Rörelsekapital: Ahlsell avser att kontinuerligt investera i sina centrallager och sin kategorihantering för att
förbättra lageromsättningen samt reducera kostnader
genom en högre grad av automatisering i lagerhanteringen. Koncernen bedömer att närmare dialog och
samarbete med leverantörer kommer att resultera i
mer attraktiva betalningsvillkor. Ahlsell avser även att
fortsätta optimera antalet utestående dagar för
kundfodringar.
•	Investeringar: Ahlsell strävar efter att effektivt
utnyttja sina fasta anläggningstillgångar. För att ytter
ligare öka verksamhetens effektivitet avser Ahlsell att
fortsätta investera i automatisering och utveckling av
lager och logistik.
Implementera Ahlsell-modellen på
huvudmarknaderna
Ahlsell-modellen baseras på fyra byggstenar: skalfördelar, lokal närvaro, bredd och värderealisering.

Verksamhetsbeskrivning

•	Skalfördelar: En stor skala möjliggör för spridning av
fasta kostnader och skalfördelar inom logistik, försäljning (alla säljkanaler) och inköp. Stor skala sänker även
kostnaden för att bibehålla ett attraktivt kunderbjudande genom exempelvis hög lageromsättning och
tillgänglighet av produkter. Utöver den totala skalan är
även en stark relativ marknadsandel viktig för konkurrensfördelar på den lokala och nationella marknaden.
•	Bredd: En stark position och ett brett sortiment i varje
produktsegment möjliggör för spridning av fasta kostnader, lönsam korsförsäljning och hög kundlojalitet.
Koncernen anser att Ahlsell har en tillräcklig skala på
sina huvudmarknader för att vara konkurrenskraftig,
men att en stark position i minst två produktsegment
är nödvändigt för att realisera de fullständiga fördelarna med Ahlsell-modellen.
•	Lokal närvaro: Ett butiksnätverk med ett omfattande
produktutbud erbjuder omedelbar tillgång till produkter, bidrar till att bygga lokala kundrelationer och driver
korsförsäljning. Koncernen anser att lokal närvaro och
närhet till kunderna genom butikerna, säljkåren och
andra säljkanaler är viktiga konkurrensfördelar och
uppskattas särskilt av multisegmentsköpare och
SME-kunder.
•	Värderealisering: Ett kostnadseffektivt affärsstöd,
värdebaserat erbjudande och disciplinerad kapital
effektivitet möjliggör för hög lönsamhet och avkastning på operativt kapital (exklusive immateriella tillgångar) samt attraktiv värderealisering.
Ett av de främsta målen med Ahlsells strategi är att fortsätta implementeringen av Ahlsell-modellen på Koncernens huvudmarknader. Segment Sverige, Norge och
Finland kan alla effektivt realisera värde, men Ahlsellmodellen i sin helhet anses bara implementerad i segment
Sverige. I segment Sverige fortsätter utvecklingen av
Ahlsell-modellen genom att segment Sverige exempelvis
förväntas ta en ledande roll inom innovation och hållbarhet. Segment Norge och segment Finland har hittills inte
kunnat dra fördel av Ahlsell-modellen fullt ut eftersom
vissa delar av byggstenarna saknas. Under de senaste
åren har ledningen systematiskt identifierat och adresserat olika svagheter och genom den strategiska planen som
utvecklats förväntas ytterligare fokus på detta arbete.
För att uppnå större skalfördelar och bättre kunna dra
fördel av det breda produktutbudet i segment Norge är två
viktiga strategiska mål att öka marknadsandelen inom El,
både organiskt och genom M&A samt genom att dra fördel
av förvärvet av Proffpartner för att öka korsförsäljningen
inom Verktyg & Förnödenheter. Högre tillväxt förväntas
också uppnås genom ökat fokus på multisegmentskunder

såsom fastighetsförvaltning och byggsektorn och andra
kundgrupper som uppskattar butiker med flera produktsegment. Förstärkningen av organisationen och företagsledningen samt kvalitén på butikerna förväntas vara viktiga
strategiska initiativ för att öka den lokala närvaron i Norge.
I segment Finland ligger främst fokus på att uppnå
skalfördelar genom att använda den starka positionen
inom VVS för ökad tillväxt och korsförsäljning. För att
uppnå detta ska Ahlsell öka lokal närvaro i utvalda storstadsregioner genom selektiv expansion av säljstyrkan,
ökad effektivitet i säljstyrkan samt investeringar i butiksnätverket. Genom investeringar i produktsegmentet El
och Verktyg & Förnödenheter, ökad försäljningseffektivitet för att öka andelen multisegmentsköpare samt genom
en koordinering med produktsegment VVS förväntar
Ahlsell kunna öka marknadsandel inom El och Verktyg &
Förnödenheter för att uppnå mer skalfördelar och bättre
dra fördel av det breda produktutbudet.
För mer information om de strategiska initiativen i de
geografiska segmenten, se avsnitt ”Verksamhetsbeskriv
ning – Organisation”.

Mission och finansiella mål
Ahlsells bolagsstyrelse har antagit följande mission:
”Ahlsell ska vara kunders och leverantörers främsta val
inom installationsprodukter, verktyg och förnödenheter.
Koncernens övergripande mål är att kontinuerligt öka vinsten
genom en kombination av organisk tillväxt och tillväxt via
förvärv samt via operationella förbättringar. Vårt mål är att
vara en distributör i världsklass inom alla produktsegment
och alla marknader som Ahlsell är aktiv inom”.
Ahlsells styrelse har antagit följande finansiella mål på
medellång sikt och andra mål som anger grunderna till
affärsplanen vilken antar fortsatt tillväxt inom den adresserbara distributionsmarknaden i Norden stärkt av framgångsrika organiska tillväxtalternativ, förvärv samt
effektivitetsinitiativ.
Försäljningstillväxt
Ahlsells mål är att uppnå en tillväxt mellan 2 och 3
procentenheter över marknadstillväxten (på huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland kombinerat) genom
en kombination av organisk tillväxt och förvärv.
EBITA-marginal
Ahlsell strävar kontinuerligt och systematiskt efter att öka
den justerade EBITA-marginalen.
Kassagenerering
Ahlsells mål är att uppnå en årlig kassagenerering om
cirka 90 procent.1)

1) Kassagenerering definieras som operativt kassaflöde/ EBITDA.
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Nettoskuld1)/justerad EBITDA
Ahlsells mål är att nettoskuldsättning skall uppgå till
2,0–3,0 gånger justerad EBITDA. Kapitalstrukturen ska
ge utrymme för flexibilitet och tillåta Koncernen att ta till
vara på strategiska möjligheter och samtidigt behålla en
solid finansiell ställning.

Utdelningspolicy
Ahlsells mål är att med utrymme för strategisk flexibilitet
betala en utdelning som motsvarar 40 till 60 procent av
nettovinsten. Utdelningen ska ta förvärv, företagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida tillväxtmöjligheter
i beaktande.

Ahlsells finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information som omfattas av stor osäkerhet. De finansiella
målen baseras på ett antal antaganden rörande bland annat utvecklingen av Ahlsells bransch, verksamhet, verksamhets
resultat och finansiella ställning. Ahlsells verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, samt utvecklingen för den
bransch och den makroekonomiska miljö i vilken Ahlsell verkar, kan skilja sig väsentligt och bli sämre än vad Ahlsell antog
när de finansiella målen ovan sattes upp. Som en följd därav omfattas Ahlsells förmåga att nå de finansiella målen av
osäkerhet och eventualiteter, varav vissa är utanför Koncernens kontroll, och det finns ingen garanti för att Ahlsell kan nå
målen eller att Ahlsells finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella
målen. Se även ”Viktig information till investerare – Framåtblickande uttalanden”.

Ahlsells position i värdekedjan
Som distributör agerar Ahlsell länk mellan tillgång och
efterfrågan. Koncernen skapar ett tydligt värde för såväl
kunder som leverantörer vilket skapar förutsättningar för
en stark position i värdekedjan. Under 2015 distribuerade
Koncernen cirka 380 0002) olika artiklar från cirka 3 300 3)

leverantörer till cirka 100 000 4) professionella kunder.
Under sin 139-åriga historia har Ahlsell skapat ett starkt
varumärke och byggt nära relationer till kunder och leverantörer, vilket bidragit till att ytterligare befästa Bolagets
starka position i värdekedjan.

Erbjudande till leverantörer:

Erbjudande till kunder:

✓ Stor skala
✓ Kostnadseffektiv tillgång till
fragmenterad kundbas
✓ Nära kundrelationer

✓ Omfattande produktutbud
✓ Tillgänglig rådgivning
✓ Flexibel leverans

One-stop-shop
Ahlsells nyckelkompetenser:
✓ Effektiv inköpsfunktion
✓ Decentraliserad och stark säljkår
✓ Effektiv distribution

Kundbas
Ahlsells kundbas består av allt från mindre lokala företag
till stora multinationella företag. Kundbasen är diversifierad med ett begränsat beroende av enskilda kunder.
Under 2015 stod de tio största kunderna för cirka 6
procent av Koncernens nettoomsättning. Ahlsell fokuserar alltmer på SME-kunder vilka motsvarade cirka 40

procent av Koncernens nettoomsättning under 2015.
Under 2015 handlade 87 procent5) av Koncernens aktiva
kunder produkter från mer än ett produktsegment vilket
illustrerar relevansen i det breda kunderbjudandet.
Ahlsells kundbas är indelad i fem kundsegment: Installatörer, Industri, Byggsektor, Infrastruktur och Övriga.6)

1) Nettoskuld i detta avseende är exklusive aktieägarlån samt koncerninterna skulder och fordringar.
2) Cirka 380 000 artiklar inkluderar alla artiklar som distribuerades i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy under 2015. Det totala antalet
inkluderar ett betydande antal liknande eller identiska artiklar men som är räknade som separata artiklar eftersom de har individuella serienummer
inom de olika geografiska segmenten.
3) Cirka 3 300 leverantörer omfattar alla leverantörer från vilka produkter köpts för ett värde av minst 10 000 SEK under 2015. Data avser Ahlsell Sverige
AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy som totalt utgjorde 94 procent av Koncernens nettoomsättning under 2015.
4) Cirka 100 000 professionella kunder avser aktiva kunder till Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy. Aktiva kunder definieras som kunder
som köpte för minst 1 500 SEK, 1 500 NOK, eller 150 EUR under 2015.
5) För att kvalificera som en multisegmentsköpare måste kunden vara en aktiv kund (inköp för minst 1 500 SEK, 1 500 NOK, 150 EUR under 2015) med
minst 1 procent av sina totala inköp från sitt näst största produktsegment under 2015. Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy.
6) Baserat på kunder i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy.
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KUNDSEGMENT
~10%

Övriga

~15%

Infrastuktur

EXEMPEL PÅ KUNDER
Stockholm Vatten

Olav Thon Gruppen

Oslo Kommune

ISS
Stora

Kundsegment (% av 2015 försäljning)1)

SME
~8%

Byggsektor

HÆHRE
Implenia
KREATE

Selbergs
VNB
byggproduktion

AF Gruppen
MEF
NCC

SME
~20%

Industri

Stora

Kils Verkstads SalMar

Boliden

Sandvik

Lerøy

ConocoPhillips

SCANIA

Stanly Plåt
SME

~46%

Installatörer

SRV
SKANSKA

Stora
Assemblin

Apply TB

Saipu

Conny
Lindström El

Storm Elektro

ETB Värme

Uppsala Ventilation

Gunnar Karlsen
Bravida

Ljungskile Ventilation

VB
Elkonor

1) Inte skalenlig.

•	Installatörer: Under 2015 utgjorde installatörer cirka
46 procent av Koncernens nettoomsättning. Dessa
kunder är indelade i två undersegmenten, VVS- och
elinstallatörer, och köper framförallt produkter från
produktsegmenten VVS och El. Kunderna i detta
segment består av allt från mindre lokala företag till
stora rikstäckande installatörer såsom Bravida,
Caverion och Imtech. Installatörerna är vanligtvis
multisegmentsköpare.
•	Industri: Under 2015 motsvarade försäljningen från
industrikunder cirka 20 procent av Koncernens nettoomsättning. Kunderna inom detta segment är aktiva
inom en mängd olika branscher som till exempel tillverkning. Vad gäller storleken på kunder, består
segmentet av allt från mindre lokala företag till multinationella företag såsom Scania, ConocoPhillips och
Tetra Pak. Ahlsells produkter motsvarar vanligtvis en
liten andel av Industrikundernas totala kostnadsbas.
Industrikunderna är vanligtvis multisegmentsköpare,
även om deras främsta produktsegment är Verktyg &
Förnödenheter.

•	Byggsektor: Kunder inom byggsektorn utgjorde cirka
8 procent av Koncernens nettoomsättning under
2015. Detta kundsegment omfattar både stora byggföretag och mindre lokala byggfirmor. Byggkunderna
inhandlar främst produkter från segmentet Verktyg &
Förnödenheter, men är i stor utsträckning multisegmentsköpare.
•	Infrastruktur: Under 2015 utgjorde kunder inom infrastruktur cirka 15 procent av Koncernens nettoomsättning. Kunder inom Infrastruktur består av infrastruktur
så som kommuner som genomför vatten- och
avloppsprojekt och privata företag involverade i olika
infrastrukturprojekt. Kunder inom infrastruktur är
typiskt sett även multisegmentsköpare.
•	Övrigt: Under 2015 motsvarade försäljningen från
övriga kunder cirka 10 procent av Koncernens nettoomsättning. De övriga kunderna omfattar framförallt
fastighetsbolag och ”Gör-det-själv”-detaljhandeln.
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Koncernens kundsegment består av flera undersegment.
Ahlsell har över tid expanderat till nya kundsegment och
kundundersegment, både organiskt och genom förvärv.
Några exempel på nyligen tillagda undersegment är
fastighetsförvaltning, städbolag, lantbruk och skogsverksamhet. Ahlsell anser att expansionen till nya kundsegment och kundundersegment, både via organisk tillväxt
och genom förvärv, utgör en viktig möjlighet för ytterligare tillväxt.
Kundbeteende och total kostnad
Ahlsells kunderbjudande lämpar sig för såväl SMEkunders som stora kunders affärsbehov. Även om stor
leken på kunder varierar kraftigt, uppvisar många av de
stora kunderna SME-liknande inköpsbeteenden, eftersom de ofta har decentraliserade organisationer eller
använder underleverantörer. För att tillfredsställa affärsbehovet för stora kunder har Ahlsell även utvecklat en rad
anpassade lösningar såsom särskilda faktureringsupp-

lägg, specialiserade sortiment samt administrativa verktyg såsom enskilda kostnadstak.
Under 2015 handlade den genomsnittliga Ahlsellkunden produkter för cirka 210 000 SEK1) utspritt på cirka
85 order,2) vilket motsvarar en genomsnittlig orderstorlek
om cirka 2 500 SEK3). Under 2015 genomfördes cirka
60 procent av alla order i butik, vilket demonstrerar av
kundernas ofta brådskande behov av produkter. De flesta
kunder är multisegmentsköpare och använder en mix
olika kanaler för orderläggning och leverans.
Kundernas totala produktkostnad omfattar både
inköpspriset (”direkt kostnad”) samt andra kostnader som
uppstår i samband med inköp (”indirekta kostnader”).
Köpbeteendet hos den typiske Ahlsellkunden kan resultera i betydande indirekta kostnader, speciellt i relation till
den låga genomsnittliga orderstorleken. Kundernas
huvudsakliga indirekta kostnader är transaktionskostnader, servicekostnader och kostnader till följd av felaktig
eller försenad leverans.

AHLSELLS ERBJUDANDE AVSER MINSKA KUNDENS INDIREKTA KOSTNAD

Potentiella indirekta kostnader för kunder
Transaktionskostnad

Servicekostnad

• Resekostnad
• Administrationskostnad
• Hanteringskostnad

• Fel produkt
• Felaktigt användande/ installation
• Låg specialistkompetens

Omfattande produktutbud
• Tre produktkategorier
• ~180 000 SKUs
• ~1 000 000 artiklar

Kostnad för felaktig eller
försenad leverans
• Driftavbrott
• Hög inventarienivå
• Kostnad för extra beställningar

Flexibel leverans

Tillgänglig rådgivning
• Kunskap
• Expertis inom alla produktområden
• Mervärdestjänster

• Omedelbar leverans
• Tillförlitlig logistik
• Leverans direkt från leverantörer

Ahlsells kunderbjudande minskar indirekta kostnader

1) Nettoomsättning 2015 dividerat på antal kunder 2015. Data avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS and Ahlsell Oy som sammantaget stod för 94
procent av Koncernens nettoomsättning under 2015.
2) Antal order i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS and Ahlsell Oy dividerat med antal kunder 2015.
3) Antal order i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS and Ahlsell Oy dividerat med nettoomsättning 2015.
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•	Transaktionskostnader: Att använda sig av flera olika
leverantörer i samband med inköp resulterar i indirekta
transaktionskostnader för kunderna. Exempel på
transaktionskostnader innefattar resekostnader till och
från flera leverantörer samt administrativa kostnader
för att upprätthålla flera leverantörer, inklusive kostnaden för hantering av order, leveranser, fakturor och
returer.
•	Servicekostnader: Dessa kostnader uppstår främst
till följd av tiden det tar att hitta en lämplig produkt,
risken av att köpa fel produkt och kostnader som kan
hänföras till felaktig användning eller installation.
Service och rådgivning är särskilt viktigt för kunden
givet det stora antal produkter som köps inom olika
produktsegment.
•	Kostnad för felaktig eller försenad leverans: Den
typiska Ahlsellkunden har en begränsad planeringshorisont för en betydande andel av produktbehovet,
vilket innebär ett begränsat utrymme för fel eller förseningar av leverans. För industrikunder kan tillgången
till reservdelar med korta leveranstider vara särskilt
kritisk. Kostnader som beror på felaktiga eller försenade leveranser uppkommer bland annat av driftstopp
samt följdfel, men även av behov för höga lagernivåer.

hetsbeskrivning – Kunderbjudande – Omfattande
produktutbud”.
•	Tillgänglig rådgivning: Tillgänglig rådgivning underlättar för kunder att välja lämpliga produkter och
använda dem på rätt sätt och därmed minska sina
servicekostnader. För mer information om den tillgängliga rådgivningen, se avsnitt ”Verksamhetsbe
skrivning – Kunderbjudande – Tillgänglig rådgivning”.
•	Flexibel leverans: Pålitliga och flexibla leveranser
minskar kundernas kostnader för felaktiga eller försenade leveranser. För mer information om flexibla leveranser, se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning – Kund
erbjudande – Flexibel leverans”.
Leverantörsbas
Under 2015 köpte Ahlsell produkter från en global leverantörsbas omfattande cirka 3 300 leverantörer1). Koncernen har ett begränsat beroende av enskilda leverantörer.
Under 2015 stod Ahlsells tio största leverantörer för cirka
27 procent av Koncernens kostnader för sålda varor.

Kunderbjudande
Ahlsells unika kunderbjudande syftar till att minska
kundernas totala kostnader genom att tillhandahålla ett
omfattande produktutbud, tillgänglig rådgivning och
flexibla leveranser.

Leverantörsbeteende
Koncernen anser att få leverantörer har den nödvändiga
organisationsstrukturen, lokala kundkännedomen samt
säljkåren för att på ett effektivt och lönsamt sätt kunna
tjäna den fragmenterade marknaden med både små och
stora kunder, som lägger många och relativt små order.
Dessutom är den nordiska marknaden geografiskt
utspridd och glesbefolkad vilket ställer höga krav på
effektiva logistiklösningar.

•	Omfattande produktutbud: Ahlsells omfattande
produktutbud ger kunderna möjlighet att göra sina
inköp från färre distributörer och att därmed minska
sina transaktionskostnader. För mer information om
det omfattande produktutbudet, se avsnitt ”Verksam

Leverantörserbjudande
Ahlsell erbjuder en effektiv distributionskanal för leverantörer. Ahlsell erbjuder sina leverantörer stor skala och
kostnadseffektiv tillgång till en fragmenterad kundbas
samt nära kundrelationer.

1) Cirka 3 300 leverantörer omfattar alla leverantörer från vilka produkter köpts för ett värde av minst 10 000 SEK under 2015. Data avser Ahlsell Sverige
AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy, som totalt utgjorde 94 procent av Koncernens nettoomsättning under 2015.
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•	Stor skala: Ahlsell är den största aktören i Norden
med en sammanlagd marknadsandel om cirka 21
procent1) sett över Sverige, Norge och Finland. Storleken gör Ahlsell till en attraktiv och viktig distributionskanal för leverantörer. Dessutom kan Ahlsell förse
leverantörerna med viktig marknadsinformation som
till exempel uppgifter om kundernas andel av totala
inköp, tillväxtmöjligheter och återkoppling om produktprestanda. Ahlsells produktansvariga har ett nära
samarbete med Koncernens leverantörer för att
utveckla deras erbjudande, marknadsföra deras
produkter samt optimera kategorihanteringen.

•	Kostnadseffektiv tillgång till en fragmenterad
kundbas: Ahlsell är en viktig länk till slutkunderna och
erbjuder leverantörerna en kostnadseffektiv, konkurrenskraftig och lönsam distributionskanal till den fragmenterade marknaden.
•	Nära kundrelationer: Ahlsell erbjuder leverantörer
tillgång till en stor kundbas av lojala kunder. Genom
många års arbete i de olika försäljningskanalerna har
Ahlsell byggt upp nära och varaktiga kundrelationer.
Mer än 80 procent av Koncernens nettoomsättning
2015 genererades från kundrelationer äldre än 5 år. 2)
Ahlsells leverantörer får tillgång till Ahlsells kunder i
butiker genom produktdemonstrationer, gemensam
marknadsföring och marknadsföringsmaterial i butik.

Kunderbjudande

Tillgänglig rådgivning

Inköp

Flexibel leverans

Försäljning

• 3 produktsegment
• ~180 000 SKUs1)

On

Omfattande produktutbud

e - s top - shop

Ahlsells kunderbjudande är utformat för att minimera kundernas totala kostnad genom att erbjuda ett omfattande
produktutbud, tillgänglig rådgivning och flexibla leveranser vilket i samverkan gör Ahlsell till en one-stop-shop.

• Bred leverantörsbas

• ~3 500 anställda inom
försäljning

• Aktiv inköpsfunktion

• Omnikanal

• Leverans följande dag

• Produktutbud

• 3 centrala varulager

• Expertis

• 210 butiker

• Försäljningskultur

• Direkt från leverantör

Distribution

Effektiva inköp
• Nordisk skala
• Stort antal unika artiklar

Decentraliserad och
stark säljkår

• Korsförsäljning

Effektiv distribution

• Effektiv operationell
verksamhet

• Effektiv logistikverksamhet

• Relationer driver ökad tillväxt

• Högre bruttomarginal i
butiker

• Databaserad kundinteraktion

• Omfattande butiksnätverk

Välinvesterad IT-infrastruktur
1) Cirka 180 000 artiklar utgör antalet artiklar som var lagerförda i Hallsberg, Gardermoen och Hyvinkää den 30 september 2016. Det totala antalet inkluderar ett
betydande antal liknande eller identiska artiklar men som är räknade som separata artiklar eftersom de har individuella serienummer inom de olika geografiska
segmenten.

1) Tredje Part/Bolagsanalys.
2) Baserat på den första historiska registreringen av en kund som gjorde ett inköp från Ahlsell 2015. Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och
Ahlsell Oy.
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Omfattande produktutbud
Ahlsell erbjuder ett omfattande produktutbud inom
produktsegmenten VVS, El samt Verktyg & Förnödenheter. Den 30 september 2016 bestod produktsortimentet
av cirka 180 000 SKUs och cirka 1 miljon listade artiklar.1)
Under 2015 distribuerade Koncernen totalt cirka
380 0002) olika artiklar till sina kunder. Produktsortimentet
omfattar även egna märkesvaror (”EMV”) av hög kvalitet
som motsvarade 8,0 procent av nettoomsättningen
under 2015.3) Ahlsell erbjuder även sina kunder ett omfattande utbud av tydligt utmärkta miljöcertifierade produkter som en del av Koncernens hållbarhetsstrategi. Dessutom erbjuder Ahlsell förbättrade lösningar för hantering
av leveranser, hantering av certifikat och andra kvalitetskontroller, vilka har ökat i betydelse för kunderna.
Kunderna är i behov av både ett brett och djupt
produktutbud. Ett djupt produktutbud behövs eftersom
de flesta kunder köper majoriteten av sina produkter inom
sitt primära produktsegment och har behov av specialistprodukter. Ett brett produktutbud behövs då en över
vägande del av kunderna är multisegmentsköpare. Till

exempel är det primära produktsegmentet för rörmokare
vanligtvis VVS, och då de flesta köp görs inom detta
segment krävs ett sortiment som är djupt nog att uppfylla
behovet av specialiserade produkter. Dessutom behöver
rörmokare ett brett sortiment av kompletterande produkter från andra produktsegment så som Verktyg & Förnödenheter. Koncernen anser sig ha en stark utgångspunkt
för att uppfylla kundernas affärsbehov och minska deras
totala kostnad genom att erbjuda vad Ahlsell anser är en
oöverträffad sortimentsbredd och starka marknadspositioner i vart och ett av sina produktsegment.
Ahlsells produktsegment är brett definierade och
består vart och ett av flera produktsegment. Historiskt
har Ahlsell kontinuerligt lagt till nya produktsegment och
produktundersegment, både organiskt och genom
förvärv. Exempel på nyligen tillagda produktundersegment är Telekommunikation (El) och produkter relaterade
till användning av betong (Verktyg & Förnödenheter).
Ahlsell anser att expansion inom nya produktsegment
och produktundersegment, både organiskt och genom
förvärv, utgör en betydande möjlighet till tillväxt framöver.

1) Cirka 180 000 artiklar utgör antalet artiklar som var lagerförda i Hallsberg, Gardermoen och Hyvinkää den 30 september 2016. Cirka 1 miljon artiklar
utgör antalet liknande artiklar i ERP-systemen i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy. De totala antalen inkluderar ett betydande antal
liknande eller identiska artiklar som är räknade som separata artiklar eftersom de har individuella serienummer inom de olika geografiska segmenten.
2) Cirka 380 000 artiklar inkluderar alla artiklar som distribuerades i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy under 2015. Det totala antalet
inkluderar ett betydande antal liknande eller identiska artiklar som är räknade som separata artiklar eftersom de har individuella serienummer inom de
olika geografiska segmenten.
3) Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy.
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ÖVERSIKT PRODUKTSEGMENT

VVS

El

Verktyg & Förnödenheter

48 %
Produktsegment
Installationssystem

Kablar

Personlig skyddsutrustning

Sanitärprodukter

Armaturer

Lagring, lyft och hantering
30 %
Handverktyg

Eldistribution 48 %

Värme
Stålrör

Strömbrytare och uttag

Fästelement

med mera ...

med mera ...

med mera ...

Andel av
nettoomsättning
RTM september
20161)

48 %

~ 65 000

SKUs

~36 % av totalt antal
30%

Artiklar

30 %

~ 45 000

22 %
~25
% av totalt antal

22 %

~ 70 000

~39 % av totalt antal

~1 000 000 listade artiklar (~380 000 distribuerade olika artiklar 2015)2)

1) Fördelning av nettoomsättning under RTM 30 september 2016 mellan produktsegment. Baserat på ej reviderade konsoliderade delårsrapporter.
2) Cirka 380 000 artiklar avser summan av de artiklar som distribuerades i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy under 2015. Cirka 1 miljjon artiklar utgör
antalet liknande artiklar i ERP-systemen i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy. De totala antalen inkluderar ett betydande antal liknande eller
identiska artiklar men som är räknade
som separata artiklar eftersom de har individuella serienummer inom de olika geografiska segmenten.
22%

VVS
Produktsegmentet VVS utgjorde 48 procent av Koncernens nettoomsättning under RTM 30 september 2016.
Den 30 september 2016 omfattade VVS cirka 65 000
SKUs, motsvarande cirka 36 procent av det totala antalet
SKUs. VVS omfattar produkter inom värme, rörmontering, vatten, sanitet, ventilation och kylning. Det breda
utbudet inom värme och rörmontering omfattar allt från
kompletta värmepumpar och vatten- och avloppssystem
för entreprenadföretag och byggföretag till ett omfattande utbud av mätare, ventiler, slangar, pumpar,
ledningsrör och ledningstillbehör, såväl som olika material
för industrin. Inom vatten och sanitet erbjuder Ahlsell ett
stort antal produkter, från enskilda komponenter till
kompletta system. Produktkategorin kylning omfattar
kylprodukter och anpassade lösningar som klimatsystem
för kontor, industrilokaler och bostäder samt kylsystem
för kommersiella lokaler. Produktutbudet omfattar även
kompressorer, kylmedel och kompletta kylsystem för
datorer och telekommunikationsutrustning, samt
värmepumpar.
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El
Produktsegmentet El utgjorde 30 procent av Koncernens
nettoomsättning under RTM 30 september 2016. Den
30 september 2016 omfattade El cirka 45 000 SKUs,
motsvarande cirka 25 procent av det totala antalet SKUs.
Sortimentet omfattar elprodukter för entreprenadföretag
och företag inom industri, fastigheter, el och värme.
Produktutbudet omfattar kablar, installations- och automationsprodukter, belysning och uppvärmning samt
data-, telekommunikations- och säkerhetsprodukter.
Verktyg & Förnödenheter
Produktsegmentet Verktyg & Förnödenheter utgjorde
22 procent av Koncernens nettoomsättning under RTM
30 september 2016. Segmentet representerar en stor
andel av det totala antalet order. Den 30 september 2016
omfattade Ahlsells produktsegment Verktyg & Förnödenheter cirka 70 000 SKUs, motsvarande cirka 39 procent
av det totala antalet SKUs. Sortimentet omfattar produkter för kunder inom industri, installation, värme, rörmontering och bygg. Ahlsells produktutbud inom Verktyg &

Verksamhetsbeskrivning

Förnödenheter innefattar handverktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning (”PSU”), förvaringsprodukter, fästanordningar, lås och beslag, byggprodukter, skärverktyg
och svetsutrustning. Det breda sortimentet av Verktyg &
Förnödenheter möjliggör betydande korsförsäljning av
kompletterande produkter.

Tillgänglig rådgivning
Ahlsell stävar efter att skapa värde för kunderna genom
att säkerställa att kunderna hittar och väljer rätt produkt
och använder den på rätt sätt. Rådgivning är särskilt
viktigt för multisegmentsköpare, eftersom de ofta har
mindre kunskap utanför sitt primära produktsegment. För
att se till att alla kunder har god tillgänglighet till rådgivning, använder sig Ahlsell av en omnikanalsmodell för
kundinteraktion via sin säljkår, butiker, webbkanal och
övriga värdeskapande tjänster.

INTERAKTION MED KUNDER GENOM OMNI-KANALSMODELL (30 SEPTEMBER 2016)
% av säljstyrka
Butiker

Försäljare i butik:
~1 100 anställda

32 %
32 %
32 %

% av säljstyrka
Ahlsells kund

Telefon och E-mail

Innesäljare:
~1 500 anställda

44 %
44 %
44 %

25 %

% av säljstyrka
Hos kund

Utesäljare:
~850 anställda

Total omsättning:
4,6 miljarder1)
Besök: 7 miljoner2)
EDI-kunder: 1 2003)

Online

Övrig service

25 %
25 %

• Lagringslösningar
• Tillfälliga butiker
• Försäkringsservice

• Automatisk påfyllnad
• Färdiga installationspaket
• Uthyrning specialutrustning

1) Avser onlineförsäljning inklusive EDI inom Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy under 2015.
2) Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy under 2015.
3) Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy under 2015.

Säljkåren
Ahlsells säljkår är indelad i butikssäljare, innesäljare och
externa (fält) säljare och bestod av cirka 3 500 anställda
den 30 september 2016. De olika typerna av säljare
kompletterar varandra och tillsammans kan de tillhandahålla expertråd oavsett kund och produktsegment.
Butikssäljarna tillhandahåller kunskap om specifika
produkter, innesäljarna tillhandahåller expertis till specifika kundsegment och de externa säljarna har ansvar för
kundrelationer och för att introducera ytterligare produk-

ter och tjänster. Innesäljare och externa säljare hanterar
vanligtvis kunder med årliga inköp över 50 000 SEK.
•	Butikssäljare: Den 30 september 2016 utgjorde
butikssäljarna 32 procent av säljkåren och bestod av
cirka 1 100 anställda. Butikssäljarna erbjuder service
och produktrådgivning till alla kunder som besöker
butikerna. Butikssäljare specialiserar sig på ett
produktsegment och har grundläggande utbildning
inom övriga produktsegment.
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•	Innesäljare: Den 30 september 2016 utgjorde inne
säljare 44 procent av säljkåren och omfattande cirka
1 500 anställda. Innesäljarna är experter inom ett
specifikt kundsegment. De hanterar den dagliga kundadministrationen och interagerar med kunder, främst
via telefon och e-post men även i butikerna eftersom
deras kontor ofta är lokaliserade i anslutning till dessa.
•	Externa (fält) säljare: Den 30 september 2016
utgjorde de externa säljarna 25 procent av säljkåren
och bestod av cirka 850 anställda. De externa säljarna
interagerar proaktivt med kunder, ofta på deras arbetsplatser eller kontor, och är ansvariga för att förhandla
fram avtal, vårda kundrelationer, ge råd om produkt
användning och introducera Ahlsells breda produktutbud på ett effektivt sätt. De externa säljarna har stöd
av produktspecialister som är ansvariga för att främja
specialistsortiment såsom PSU samt fäst-, städ- och
belysningsprodukter.
E-handelsplattform
E-handelsplattformen lanserades 1998 och består av en
webbutik, en EDI-tjänst1) samt andra onlineverktyg.
Under 2015 genererade webbutiken och EDI-tjänsten en
nettoomsättning om 4,6 miljarder 2) SEK, och Ahlsell anser
att webbplattformen är en av de största i Norden, för
B2B-kunder. 2015 lanserades en ny webbutik med
förbättrat användargränssnitt, utökade funktioner och
bättre verktyg för att finna kompletterande produkter.
•	Webbutik: Ahlsells webbutik tillhandahåller relevant
köpinformation och lättillgänglig åtkomst via dator,
mobiltelefon och surfplattor till Ahlsells omfattande
produktutbud. Försäljningen via webbutiken har ökat
från 10 procent av den totala nettoomsättningen år
2010 till 15 procent år 2015.3) Webbutiken är lättnavigerad och erbjuder avancerade sökfunktioner och
anpassade rekommendationer om kompletterande
produkter. Under 2015 hade webbutiken cirka 7 miljoner besök.
•	EDI (Electronic Data Interchange): För att göra
beställningar så tillgängliga och effektiva som möjligt
för kunden tillhandahåller Ahlsell en EDI-tjänst. EDItjänsten ansluter kunder till Ahlsell för automatisk
överföring av orderdata. Andelen nettoomsättning

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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som genererades av EDI-anslutna kunder ökade från
5 procent under 2010 till 7 procent under 2015.4)
Under 2015 hade EDI-tjänsten cirka 1 200 anslutna
kunder.5)
•	Verktyg och program: Ahlsell tillhandahåller flera
specialanpassade onlineverktyg för sina kunder, som
exempelvis Ahlsell Office och Ahlsells mobilapp.
Ahlsell Office är ett webbaserat verktyg utformat för
SME-kunder som underlättar beställningsprocessen
och minskar kundernas administrativa arbete. Ahlsells
mobilapp innehåller en mängd attraktiva funktioner
som exempelvis skanning av streckkoder i kundens
lokaler vilket ger åtkomst till realtidsinformation om
lagernivåer.
Värdeskapande tjänster
Ahlsell erbjuder sina kunder en mängd värdeskapande
tjänster. Tjänsterna är utformade för att minska kundernas totala kostnad och möta en ökad efterfrågan på
outsourcing bland kunder. Ahlsell erbjuder bland annat
flexibla lagerlösningar, tillfälliga butiker på arbetsplatser 6),
försäkringstjänster, automatisk påfyllning av produkter,
färdiga installationspaket, komplett outsourcing av
produktkategorier, uthyrning av specialutrustning och
tryck av logotyper på kläder.
Flexibel leverans
Tillgänglighet är en viktig komponent i Ahlsells kunderbjudande. Ahlsell erbjuder sina kunder flexibla leveransalternativ för att tillgodose det ofta brådskande behovet av
leverans av produkter, reducera risken för driftstopp och
minimera kundernas lagernivåer. Vikten av flexibla och
punktliga leveranser bekräftades i den senaste interna
kundundersökningen som genomfördes 2015. Undersökningen visade att väl fungerande leveranser var ett av de
viktigaste köpkriterierna för Ahlsells kunder.7) Ahlsell
erbjuder omedelbar tillgänglighet i butik, leverans följande
dag från centralvarulagren och direkt leverans från leverantörer. Order från varulagren kan antingen hämtas i
butik eller levereras direkt till arbetsplatsen. Kundernas
leveranspreferenser varierar beroende på individuella
behov, och kunderna använder ofta en kombination av
olika leveransalternativ. De flexibla och punktliga leveranserna har resulterat i hög kundnöjdhet vilken även bekräf-

Förkortning för Electronic Data Interchange.
Avser online inklusive EDI försäljning för Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy.
Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy.
Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy.
Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy.
Den 30 september 2016 uppskattar Ahlsell att de hade cirka 120 tillfälliga butiker på kunders arbetsplatser.
Kundundersökning 2015 genomförd av ett tredjepartsföretag på uppdrag av Ahlsell.
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tades i kundundersökningen nämnd ovan. När kunder
ombads värdera på en skala 1 till 5 hur väl Ahlsell levererar snabb och noggrann leverans, blev resultatet 4,2 för
Ahlsell och 3,8 för en utvald grupp konkurrenter.1) Baserat

på kunder som har Ahlsell som huvudleverantör blev
resultatet 4,4.2) Ahlsell anser att den snabba och effektiva
logistiken är en viktig konkurrensfördel för Koncernen.

ÖVERSIKT AV LEVERANSMETODER (% AV NETTOOMSÄTTNING RTM 30 SEPTEMBER 2016)1)

ANDEL ORDERRADER
% AV TOTALA UNDER 2015 2)

60%

22 %
Leverans via
butik

Omedelbar
tillgänglighet
60%
34%

73 %

60%

Centrala
varulager

34%

Leverans
följande dag

50 %
Leverans från
varulager

5%
34%
5%

Stora /
specialleveranser

27 %

5%

Direkt från
leverantörer

1) Procentandel refererar till fördelning av nettoomsättning under RTM 30 september 2016 och är baserad på information från ej reviderade konsoliderade
delårsrapporter. Flödesschemat illustrerar de olika leveransmetoder av produkter från leverantör till slutkund.
2) Andel av orderrader är hämtade från intern rapportering.

Omedelbar tillgänglighet på de lokala köpställena
Genom sina 210 butiker (30 september 2016) erbjuder
Ahlsell omedelbar tillgänglighet till sitt produktsortiment.
Under 2015 genomfördes cirka 60 procent av alla order i
butik vilket påverkar vikten av butiksnätverket. De lokala
butikernas sortiment är optimerat för att tillgodose de
lokala kundernas dagliga och omedelbara produktbehov.
Butikerna bidrar till ökad kundlojalitet genom att de fungerar som en mötesplats där kunder kan skapa affärsrelationer med andra yrkesverksamma. Produkter för omedelbar tillgänglighet i butik motsvarade 24 procent av Koncernens totala omsättning under RTM 30 september 2016. 3)

Tillförlitlig leverans följande dag från varulagren
Ahlsell erbjuder sina kunder generösa stopptider för leverans nästa dag av cirka 180 000 SKUs.4) Order som är
lagda innan kl. 16:00 i de svenska butikerna eller innan
kl. 18:00 i webbutiken levereras vanligtvis följande dag
inom Sverige. Möjligheten att välja mellan upphämtning i
butik eller levereras direkt till arbetsplatsen innebär värdefull flexibilitet och alla produkter, även om de är beställda
olika tider på dagen, skickas med samma leverans.
Ahlsell erbjuder tillförlitliga leveranser genom hög tillgänglighet av produkter i varulagren samt ett mycket litet
antal felaktiga leveranser. Leveranser från varulagren till
kund motsvarande 49 procent av Koncernens nettoomsättning under RTM 30 september 2016.

1) I kundundersökning genomförd av ett tredjepartsföretag under 2015 på uppdrag av Ahlsell. Data avser svenska verksamheten och är baserad på 5,319
deltagare.
2) I kundundersökning genomförd av ett tredjepartsföretag under 2015 på uppdrag av Ahlsell. Data avser svenska verksamheten.
3) Exkluderar produkter som beställs för leverans från varulagren för att hämtas upp i butik.
4) Cirka 180 000 artiklar utgör antalet artiklar som var lagerförda i Hallsberg, Gardermoen och Hyvinkää den 30 september 2016. Det totala antalet
inkluderar ett betydande antal liknande eller identiska artiklar men som är räknade som separata artiklar eftersom de har individuella serienummer
inom de olika geografiska segmenten.
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Direktleverans från leverantörerna
För stora beställningar eller beställningar av skrymmande
produkter, tillämpar Ahlsell ofta direktleverans från leverantörer. Direktleverans sker antingen via centrallagret

(transitering) eller direkt från leverantören till kunden.
Direktleverans från leverantörer motsvarande 27 procent
av Koncernens nettoomsättning under RTM 30 september 2016.

Affärsstöd

Tillgänglig rådgivning

Inköp

Flexibel leverans

Försäljning

• 3 produktsegment
• ~180 000 SKUs1)

On

Omfattande produktutbud

e - s top - shop

Ahlsell har en effektiv inköps- och distributionsfunktion, en decentraliserad och stark säljkår samt en välfungerande
IT-infrastruktur som stödjer kunderbjudandet och Koncernens verksamhet.

• Bred leverantörsbas

• ~3 500 anställda inom
försäljning

• Aktiva inköp

• Omnikanal

• Leverans följande dag

• Produktutbud

• 3 centrala varulager

• Expertis

• 210 butiker

• Försäljningskultur

• Direkt från leverantör

Distribution

Effektiva inköp
• Nordisk skala
• Stort antal unika artiklar

Decentraliserad och
stark säljkår

• Korsförsäljning

Effektiv distribution

• Effektiv operationell
verksamhet

• Effektiv logistikverksamhet

• Relationer driver ökad tillväxt

• Högre bruttomarginal i
butiker

• Databaserad kundinteraktion

• Omfattande butiksnätverk

Välinvesterad IT-infrastruktur

1) Cirka 180 000 artiklar utgör antalet artiklar som var lagerförda i Hallsberg, Gardermoen och Hyvinkää den 30 september 2016. Det totala antalet inkluderar ett
betydande antal liknande eller identiska artiklar men som är räknade som separata artiklar eftersom de har individuella serienummer inom de olika geografiska
segmenten.

Effektiva inköp
Inköpsprocessen samordnas centralt på nordisk nivå av
Ahlsells inköpsfunktion. Effektiva inköp har varit ett strategiskt fokusområde under de senaste fem åren och har
expanderats både vad gäller storlek och omfattning.
Inom inköpsenheten finns ett särskilt inköpsteam som är
dedikerat till att utveckla erbjudandet och stödja försäljningen av EMV. Den 30 september 2016 bestod hela
inköpsfunktionen av cirka 175 anställda. Inköpsenhetens
uppgift är att se till att Koncernen underhåller och utvidgar ett konkurrenskraftigt produktutbud, etablerar fördelaktiga köpevillkor och minimerar lager samtidigt som tillgänglighetsmål uppnås. Inom inköpsenheten arbetar
specialister inom supply chain, vanligtvis lokaliserade vid
centrallagren, som är ansvariga för lager och tillgänglighet. För att etablera starka leverantörsrelationer och

74

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

uppnå fördelaktiga inköpsavtal, använder inköpsfunktionen en strukturerad metod vid förhandling. Viktiga verktyg för att uppnå fördelaktiga avtal innefattar nordisk
samordning av produktutbud, kategorihantering, utveckling av EMV samt olika former av säljfrämjande åtgärder
tillgängliga för prioriterade leverantörer.
•	Nordisk samordning: Genom att samordna inköpen
centralt på nordisk nivå, kan inköpsenheten dra nytta
av Ahlsells storlek i förhandlingarna med leverantörer.
•	Kategoristyrning: Genom sin kategorihanterings
process strävar Ahlsell efter att effektivisera sitt
produktutbud för att kunna erbjuda så stor valmöjlighet som möjligt till sina kunder. Ahlsell har möjlighet
att förbättra sitt produktsortiment och öka produkt
utbudet genom att samtidigt koncentrera inköp till

Verksamhetsbeskrivning

STARK MATRISORGANISATION
Försäljning
VVS
El
Industri
Bygg

E-handel

Butiker

KAMs

Region 8

Region 7

Region 6

Region 5

Region 4

Klimat
Region 3

Värdebaserad prissättning
Ahlsells storlek och effektiva hantering av kostnader och
inköp ger Koncernen möjlighet att erbjuda sina kunder
konkurrenskraftiga priser. Ahlsell låter sina leverantörer
justera priserna två gånger om året. Merparten av
Ahlsells inköp görs i lokala valutor och Koncernen har
begränsad transaktionsexponering mot kortsiktiga
förändringar av valutakurser.

Decentraliserad och stark säljkår
Ahlsells försäljningsfunktion erbjuder service och tillgänglig rådgivning genom en effektiv matrisorganisation och
främjar försäljning med lönsamhet via en decentraliserad
organisation och lönsamhetsinriktad kultur.

Region 2

•	Säljfrämjande åtgärder: Ahlsells affärsmodell och
nära kundrelationer gör att Koncernen kan påverka
leverantörernas marknadsandelar genom kundernas
produktval. Genom sin katalog, webbutik, butiker,
kampanjer, reklam och andra marknadsföringsaktiviteter kan Ahlsell lyfta fram utvalda leverantörer. Ahlsells
mål är att sätta kunden först och Ahlsell stävar alltid
efter att erbjuda bästa värde för kunden. Förmågan att
främja vissa leverantörer varierar beroende på
produktsegment och Ahlsell investerar kontinuerligt i
ytterligare verktyg för att öka möjligheten att erbjuda
kunderna det bästa produktvalet.

Korsförsäljning
En viktig del av Ahlsells kunderbjudande är ett brett
produktsortiment som en service till kunderna. Det värde
som skapas genom one-stop-shop konceptet delas
mellan Ahlsell och kunderna. Under 2015 var 87 procent
av kunderna multisegmentsköpare och handlade utanför
sitt primära produktsegment.2) Under samma period
gjorde 54 procent av kunderna åtminstone 5 procent av
de totala inköpen utanför sitt primära produktsegment. 3)
Koncernen anser att de finns betydande potential att öka
korsförsäljningen ytterligare framöver baserat på intern
benchmarking.

Region 1

•	Egna märkesvaror (EMV): Sortimentet av egna
märkesvaror är en viktig konkurrensfördel för Ahlsell.
Målet är att erbjuda varor av hög kvalité till ett bättre
pris för kunden och samtidigt genererar attraktiva
marginaler för Ahlsell. Inköpen av egna märkesvaror
möjliggörs av ett inköpskontor i Kina sedan 2007 och
ett dedikerat inköpsteam. Ahlsell använder det egna
produktutbudet på ett väl avvägt sätt i förhandlingarna
med leverantörer för att skapa mer fördelaktig dynamik mellan produktsegmenten. Under senare år har
Ahlsell selektivt utvidgat sitt EMV-sortiment och
investerat i dedikerade säljare i Sverige för att stödja
sortimentet. Andelen av Koncernens nettoomsättning
som genererades från EMV ökade från 5,7 procent år
2010 till 8,0 procent under 2015.1) Koncernen anser att
det finns betydande potential att ytterligare öka andelen EMV framöver baserat på intern benchmarking.

Priser som är skräddarsydda för kundernas behov
Den stora majoriteten av Ahlsells kunder har individuella
kundavtal som specificerar villkor och rabatter. Ahlsells
ambition är att erbjuda alla kunder konkurrenskraftiga
priser. Eftersom Ahlsell erbjuder sina kunder ett stort
urval av produkter och upprätthåller ett stort lager är
priserna även i viss utsträckning baserade på frekvens,
dvs. produkter som säljs mindre ofta kan vara prissatta
med högre marginaler för att kompensera för den extra
kostnaden för att hålla dem tillgängliga.

Säljstöd

 rioriterade leverantörer. Leverantörer bjuds in till
p
kategoriprocessen genom att utvald försäljningsdata
delas i förhandlingarna.

1) Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge As och Ahlsell Oy.
2) För att kvalificera som en multisegmentsköpare måste kunden vara en aktiv kund (inköp för minst 1 500 SEK, 1 500 NOK, 150 EUR under 2015) med
minst 1 procent av sina totala inköp från sitt näst största produktsegment under 2015. Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS and Ahlsell Oy.
3) För att kvalificera som en multisegmentsköpare måste kunden vara en aktiv kund (inköp för minst 1 500 SEK, 1 500 NOK, 150 EUR under 2015) med
minst 5 procent av sina totala inköp från sitt näst största produktsegment under 2015. Avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS and Ahlsell Oy.
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Effektiv matrisorganisation
Genom att organisera sig i en matrisstruktur kan Ahlsell
uppnå effektiv försäljning, erbjuda specialiserad rådgivning och lokal närvaro till en låg kostnad för Koncernen.
Dessutom möjliggör matrisstrukturen en effektiv förvaltning och samordning av kunders komplexa produktbehov
och kunskap avseende Ahlsells omfattande produktutbud. Den ena delen av matrisen består av säljkåren som
är ansvariga för försäljning och att möta kunderna i de
olika säljkanalerna. Den andra delen består av produkt
experter, inköp och andra stödfunktioner med fokus på
att stödja säljorganisationen med expertis. De anställda
samverkar i matrisen för att utnyttja den regionala täckningen och expertisen inom Koncernen. Med cirka
3 500 säljare den 30 september 2016 anser Ahlsell att
Koncernen är en av få distributörer inom sin marknad
med tillräcklig skala för att effektivt använda sig av en
matrisorganisation.
Decentraliserad organisation och
lönsamhetsinriktad kultur
Försäljningsorganisationen är mycket decentraliserad och
uppdelad i regioner som delas upp ytterligare i distrikt
och butiker, vilka verkar som separata resultatenheter.
Den decentraliserade organisationen har cirka 450 resultatenheter vilket uppmuntrar och främjar entreprenörskap,
skapar fokus på lönsamhet och medverkar till butiker
med nära relationer till lokala kunder. Resultatenheterna
jämförs över flera olika nyckeltal som en del av ett internt
rankningssystem. Nyckeltalen utgör bland annat tillväxt,
lönsamhet, lageromsättning och förlust av varor.
Högpresterande resultatenheter bidrar med best-practice
och kunskap samtidigt som förbättringsplaner upprättas
för de som presterar mindre väl.

DECENTRALISERAD ORGANISATION MED FOKUS PÅ LÖNSAMHET 1)

Kunskapsutbyte

Illustrativ
Övervakning

Förbättring

1) Förenklad bild av hur resultatenheterna är rankade beroende på prestation
och hur de bäst presterande butikerna delar kunskap (”best-practice”) och hur
lågpresterande butikerna behöver förbättras.

Effektiv distribution
Ahlsell har kontinuerligt utvecklat distributionen, från en
fragmenterad struktur med små satellitlager och omfattande butikslager till en effektiv struktur som bygger på
tre centrallager. Det första centrallagret etablerades 1990
i Hallsberg, Sverige, följt av ett centrallager i Hyvinkää,
Finland under 2003 och ett centrallager i Gardermoen,
Norge under 2011. Centraliseringen förbättrar lageromsättningen och möjliggör för investeringar i automatisering och sofistikerade supportsystem. De tre centrallagrerna är strategiska placerade för att möjliggöra
snabba och effektiva leveranser i Norden.

KPIs FRÅN TRE CENTRALLAGER

Land

Sverige

Norge

Finland

Anställda1) (logistik)

740

210

100

Paket2)

~5,5 miljoner

~1,7 miljoner

~0,7 miljoner

SKUs3)

~85 000

~45 000

~55 000

Storlek kvm4)

235 000

100 000

170 000

KPI

1)
2)
3)
4)

Den 30 september 2016.
Under 2015.
December 2015. Skiljer sig från 180,000 SKUs tidigare nämnt på grund av avrundning.
Byggnadens storlek plus utomhusområde.
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Ahlsells storlek ger möjlighet till hög effektivitet i lageroch logistikfunktionen. Den nuvarande distributionsorganisationen möjliggör en effektiv drift genom delvis automatiserade lager. Frakten hanteras av flera externa speditionsfirmor i nära samarbete med Ahlsell. Cirka 99,6
procent av alla bekräftade order levereras från varulagren
till kunderna på utlovad tid.1)
Ahlsell gör kontinuerliga investeringar i sina central
lager i syfte att öka kapacitet och effektivitet. Centrallagren i Finland och Norge har outnyttjad kapacitet som
kan supportera tillväxt med begränsade investeringar.
I Sverige har Koncernen påbörjat ett projekt för att expandera centrallagret under de tre kommande åren. Detta i
kombination med optimering av produktutbudet, förväntas leda till ökad kapacitet för att kunna möta framtida
tillväxt. Investeringen i denna expansion förväntas uppgå
till totalt 300 miljoner SEK och varav cirka hälften av detta
förväntas finansieras av fastighetsägaren. Återstående
investeringar finansieras av Ahlsell inom ramen för
Koncernens återkommande investeringar för underhåll.
Tomten som omger lagret i Hallsberg är obebyggd, vilket
möjliggör för betydande expansion vid behov.

Finland. Vidare förbättringar av nuvarande butiksnätverk
och ytterligare expansion genom etablering av nya butiker, organiskt såväl som via förvärv, utgör en betydande
tillväxtmöjlighet för Koncernen.

1) Data från Tredje part / Bolagsanalys. Inkluderar bara butiker som ägs av B&B
Tools och inte franschisebutiker.

Lokal lönsamhet genom etablering av butiker
Ahlsells butiksnätverk styrs i tre nivåer. Nationellt ansvarar en butiksansvarig för att Ahlsells butiker har ett
sammanhållet koncept och att försäljningen optimeras.
På regional nivå fokuserar butikschefer på regionens
försäljning samtidigt som den lokala butikschefen ansvarar för butiken som en egen resultatenhet. Den lokala
förankringen är viktig för uppbyggnaden av starka och
varaktiga relationer med kunder.
Ahlsells butiksnätverk är en viktig del av Koncernens
framgång. Butikerna bidrar med korsförsäljning då
kunderna exponeras för det fullständiga produktutbudet.
Korsförsäljning leder till höga bruttomarginaler i butikerna,
låg etableringsrisk och att break-even vanligtvis nås inom
12 månader efter öppnandet av en ny butik. Utöver att
fungera som enskilda resultatenheter förstärker butikerna
vanligtvis försäljningen i andra säljkanaler till följd av
högre kundlojalitet. Ahlsell anser också att en viktig
konkurrensfördel är Koncernens förmåga att driva fler
butiker än konkurrenterna detta genom att ha tre istället
för ett produktsegment vilket gör det lättare att nå en
högre omsättning per butik och därmed nå effektiv skala.
Som resultat av ovanstående anser ledningen att
Ahlsell är väl positionerat för att driva ett omfattande och
lönsamt butiksnätverk. Ahlsell har det största butiksnätverket bland sina konkurrenter i segment Sverige och har
ett starkt butiksnätverk i segment Norge och segment

Välinvesterad IT-infrastruktur
Ahlsells anser att den välinvesterade IT-infrastrukturen
och låga IT-relaterade kostnader är en konkurrensfördel
för Koncernen. IT-infrastrukturen är outsourcad till flera
olika leverantörer och kapacitet tillhandahålls från fyra
olika partnerföretag vilket möjliggör för en flexibel och
skalbar organisation. IT-infrastrukturen är stabil och till
förlitlig med en tillgänglighet på 99,87 procent under
perioden januari 2014 till september 2016.2)
Ahlsells IT-infrastruktur styrs centralt av IT-funktionen
och stöds av lokal personal i varje geografiskt segment.
IT-funktionens roll består av att definiera IT-infrastrukturens specifikationer och att hantera externa IT-konsulter
som ansvarar för den dagliga driften. Ahlsell har avtal
med flera externa IT-konsultföretag för att säkerställa tillförlitlig tillgång till resurser samt att hålla kostnaderna
låga.
IT-infrastrukturen fungerar som ett viktigt verktyg för
kontroll och stöd av affärsverksamheten. Harmonisering
över de geografiska segmenten bidrar till stabilitet och
öppenhet och möjliggör för jämförelse mellan länderna.
Den huvudsakliga IT-infrastrukturen består av sju system,
inklusive ERP-systemet Vivaldi som har utvecklats specifikt för att stödja Ahlsells försäljningspersonal. Även om
systemet är baserat på standardlösningar, så har ERP
systemets funktioner anpassats för att tillgodose Ahlsells
och dess kunders behov. Vivaldi omfattar moduler för

STÖRSTA BUTIKSNÄTVERKET I SVERIGE1) (SLUTET AV 2015)
102

~70
~50

B&B Tools

Elektroskandia

Dahl

~30

1) Avser första nio månaderna 2016 och Ahlsell Sverige AB och Ahlsell Norge AS.
2) Baserat på affärskritiska applikationer.
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orderbeställningar, lagerhållning, butiker, inköp, distribution och fakturering. Systemen är länkade via ett gränssnitt som möjliggör för uppföljning av nyckeltal i realtid,
vilket används i stor utsträckning för utvärdering av
Ahlsells 450 resultatenheter.
Koncernens IT-infrastruktur är välinvesterad och
uppdaterad. Under 2015 investerade Ahlsell cirka 40
miljoner SEK för uppgradering av ERP-systemet och för
utveckling av den nya webbutiken. Projektet tog totalt 15
månader och implementerades framgångsrikt under 100
dagar. Framtida investeringar i IT-infrastrukturen förväntas ske med fokus på förbättrad användar- och kundupplevelse, effektivare beslutsstöd (genom bättre användning av intern data med hjälp av big-data analyser) och
förbättring och reducering av kostnaden för interna
processer ( exempelvis möjliggörande av smidig kommunikation med leverantörer för att underhålla och uppdatera produktinformation).

Ahlsell som arbetsgivare
Låg personalomsättning och långa anställningstider är
tydliga bevis på att Ahlsell är en attraktiv arbetsgivare.
Under 2015 hade personalen på Ahlsell en genomsnittlig
anställningstid3) på 13 år i segment Sverige, 11 år i segment
Norge och 10 år i segment Finland. Under samma period
var den genomsnittliga personalomsättningen4) 7 procent
i segment Sverige, 8 procent i segment Norge och 13
procent i segment Finland. Ahlsell anser att relationerna
med anställda och fackföreningar är goda.
Koncernens HR-funktion ansvarar för personaladministration, medarbetarutveckling och rekrytering.
HR-funktionens främsta uppgifter består av att hantera
och bibehålla medarbetare och att säkerställa att Ahlsell
är en attraktiv arbetsgivare. I Koncernens strategi, Ahlsell
2020, har HR identifierats som ett strategiskt fokusområde. Till följd av detta etablerades en ny HR-funktion i
april 2016 som fokuserar på fyra fokusområden:.

Organisation

•	Performance Management: Tydliga mål och
kontinuerlig feedback är viktigt för att motivera och
uppmuntra medarbetare. Ahlsell använder ett strukturerat och väletablerat tillvägagångsätt för att arbeta
med Performance Management i syfte att säkerställa
att medarbetare utvecklas och är nöjda.

Medarbetare
Den 30 september 2016, bestod Ahlsells personalstyrka
av 5 129 anställda varav 68 procent utgjorde säljare,
22 procent utgjorde personal inom logistik och 10 procent
bestod av ledning och administration samt inköp. Från
1 januari 2013 till 30 september 2016 ökade antalet
anställda med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 2,8
procent1), vilket kan jämföras med en ökning av nettoomsättningen med en genomsnittlig årligt tillväxttakt om
5,6 procent2) under samma period. Ahlsells ledning tror
att Koncernen kommer att kunna fortsätta att öka nettoförsäljningen utan att öka personalstyrkan i motsvarande
omfattning.

•	Attrahera duktig personal: I syfte att attrahera
duktig personal har Ahlsell ett tydligt fokus på sitt
varumärke som arbetsgivare och grundläggande
värderingar. För att behålla duktiga medarbetare har
Ahlsell ett tydligt fokus på medarbetarutveckling.
•	Coaching och ledarskap: Ahlsell uppmuntrar sina
anställda att sträva efter professionell utveckling
genom att tillhandahålla utbildning i ledarskap och
coaching.

1) Genomsnittlig årlig tillväxt för antalet anställda är beräknad baserat på 2,75 år och 4 754 anställda i slutet av 2013 och 5 129 anställda 30 september
2016.
2) Nettoomsättningens genomsnittliga årliga tillväxt är beräknad på 2,75 år och baseras på en nettoomsättning om 20 435 MSEK 2013 och en netto
omsättning om 23 740 MSEK RTM 30 september 2016.
3) Genomsnittlig anställningsperiod slutet av 2015.
4) Definerat som antalet anställda som lämnade under 2015 (genom eget val, pension, avgångsvederal, LAS och dödsfall) dividerat med det genom
snittliga antalet anställda under 2015.
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•	Utbildning och best-practice: I syfte att dra fördel av
intern kompetens erbjuder Ahlsell utbildning och
utbytesprogram med olika avdelningar.
Koncernledning och geografiska segment
Ahlsell har fem geografiska rapporteringssegment samt
centrala funktioner. De geografiska segmenten består av
Sverige, Norge, Finland, Danmark och Övriga (bestående

ÖVERSIKT KONCERNLEDNING OCH ORGANISATION

av Ryssland, Estland och Polen). Verksamhetsledarna i de
geografiska segmenten rapporterar samtliga direkt till
Koncernens VD. De centrala funktionerna består av
ekonomi, inköp, affärsstöd, HR, IT och M&A. Alla centrala
funktioner rapporterar direkt till Koncernens VD. Koncernledningen består av VD, CFO, verksamhetsledarna för
respektive geografiskt segment samt ansvariga för inköp,
affärsstöd och HR.

NETTOOMSÄTTNING OCH JUSTERAD EBITA PER SEGMENT
(RTM 30 SEPTEMBER 2016) 2)

Ahlsell
Johan Nilsson*
VD och koncernchef

65 %

Geografiska segment

Finans
Kenneth Göransson*
CFO

Sverige
Claes Seldeby*
Landschef, Sverige

Inköp
Magnus Nordstrand*
Inköpsansvarig

Norge
Rune Flengsrud*
Landschef, Norge

HR
Anna Björklund*
HR-ansvarig

Finland
Mika Salokangas*
Landschef, Finland
1%

2%

Erik Andersson*
Affärsstödsansvarig
15
317
IT
Kenneth Larsson
IT-ansvarig

1%

2%

Nor

Fin

359

405

Dan

Övr

Nettoomsättning (MSEK)
%

Nettoomsättning (MSEK)
%

0%

Sve

131

111

33

8

Nor

Fin

Dan

Övr

4 754

48

2013

201

FTEs i

Just. EBITA (MSEK)

UTVECKLING OCH FÖRDELNING AV FTEs 3)
0%

4 754

4 837

4 820

5129

2 936

Sve

2%

Andel av nettoomsättning / Just. EBITA
exkl. centrala kostnader

Övriga
Johan Nilsson*
Landschef, Övriga

Övr

5%

2 936

Danmark
87 %
6%
5%
2%
Johan Nilsson*
Landschef,
Danmark
1 879

405

6%

1 879

4 723

M&A
Mikael Falk 359
Förvärvsansvarig
Sve
Nor Fin Dan

87 %

4 723

Sve

1)

12 %

15 317

Centrala funktioner

65 %Affärsstöd
20 % 12 %

20 %

131

111

33

8

Nor

Fin

Dan

Övr

2013

2014

2015

RTM

30 sept 2016

FTEs i slutet av perioden

Interna säljare; 30 %
Logistik; 22%
Butiker; 22%
Externa säljare; 17%
Mgtm & Adm; 7%
Inköp; 3%

Just. EBITA (MSEK)

Andel av nettoomsättning / Just. EBITA

* Ingår i koncernledningen exkl. centrala kostnader

1) Inkluderar varulagren och logistik.
2) För definition av EBITA se avsnitt ”Utvald finansiell information – Finansiella definitioner”. Siffrorna är baserade på information från ej reviderade konsoliderade
delårsrapporter. Under RTM 30 september 2016 var justerad EBITA 2 061 MSEK, centrala kostnader –101 MSEK och justerad EBITA exklusive centrala kostnader
2 163 MSEK.
3) Siffrorna över fördelningen av anställda är för 30 september 2016 och är hämtade från bolagets interna rapporter.
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Segment Sverige1)
INTRODUKTION TILL SEGMENT SVERIGE
RTM
30 september
2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning (miljarder SEK)

15,3

14,3

13,2

12,4

Just. EBITA marginal (%)

12,3

12,1

11,2

11,2

3 146

2 886

2 834

2 683

107

102

100

94

Total antal orderrader i butiker (miljoner)

14,7

13,9

12,7

11,9

Antal orderrader per butik (’000)

137

136

127

127

Bruttovinst / personalkostnad (x)1)

2,4

2,4

2,3

2,3

Nettoomsättning / antal säljare (MSEK)

7,1

7,1

6,7

6,6

Multisegmentsköpare 2015
(Minst 5% försäljning utanför
primärsegmentet2) )
Högre bruttomarginal
32%

6%
4%
2%
Q3-16

1 segment 2 segment 3 segment

Q1-16

0%
Q2-16

VVS; 40 %
El; 33%
V&F; 27%

28%

8%

Q4-15

Varulager; 51%
Direkt; 26 %
Butiker; 22%

40%

Organisk försäljningsindex
per kvartal3)

Q3-15

Nettoomsättning, produkt
RTM 30 september 2016

Q1-15

Nettoomsättning, leverans
RTM 30 september 2016

Q2-15

Antal butiker

Q4-14

Antal anställda (slutet av perioden)

Q3-14

Utvalda KPI

Butiker och centralvarulager

1) Personalkostnader innefattar lön, sociala avgifter, pensioner, bonus, kostnad för tjänstebilar/förmånsbilar, reseersättningar och övriga personalrelaterade kostnader.
2) Avser Ahlsell Sverige AB och inkluderar enbart aktiva kunder (inköp för minst 1 500 SEK) och procenten avser andelen kunder med minst 5 procent av sina respektive
inköp i ett, två eller tre segment under 2015.
3) Organisk försäljningsindex baserat på rapporterad försäljning i lokal valuta justerad för förvärv samt variationen i antal arbetsdagar.

Segment Sverige är Koncernens största geografiska
segment och utgjorde 65 procent av Koncernens nettoomsättning och 87 procent av justerad EBITA exklusive
centrala kostnader under RTM 30 september 2016. 2)
Under 2015 utgjorde försäljningen från SME-kunder 41
procent av segment Sveriges nettoomsättning.
Från räkenskapsåret 2013 till 30 september 2016
ökade nettoomsättning med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 8 procent. 3) Den starka tillväxten är driven av
bland annat förvärv och framgångsrika försäljningsinitiativ. En skalbar plattform i kombination med effektivitetsförbättringar har möjliggjort en ökning av justerad EBITA
marginal, från 11,2 procent under 2013 till 12,3 procent
under RTM 30 september 2016.

Utveckling av Ahlsell-modellen
Ahlsell-modellen har sitt ursprung i segment Sverige och
har utvecklats under många år. Modellens framgångar i
segment Sverige används som best-practice för de andra
geografiska segmenten. Från att koncernen grundades
1877 till 1986 var Ahlsell en renodlad distributör av VVS i
Sverige. Över tid har fler kund- och produktsegment
adderats i den svenska verksamheten som utvecklats till
en one-stop-shop med ett unikt kunderbjudande. Detta
har möjliggjort för stark tillväxt och ökad lönsamhet.

1) KPI:erna som presenteras är baserade på vad Ahlsell anser är relevant för segment Sverige. Koncernen kommer inte nödvändigtvis att presentera
samma KPI:er i sin finansiella rapportering framöver.
2) Koncernen hade total nettoomsättning om 23 740 MSEK, justerad EBITA 2 061 MSEK, centrala kostnader –101 MSEK och justerad EBITA exklusive
centrala kostnader 2 163 MSEK under RTM 30 september 2016.
3) Genomsnittlig årlig tillväxt avser 2013 till RTM 30 september 2016 och är beräknat baserat på 2,75 år.

80

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

Verksamhetsbeskrivning

UTFALL FRÅN UTVALDA KPI

Utvald
data

Andel
El och V&F
% av nettoomsättning

SME kunder
% av nettoomsättning

EMV
% av nettoomsättning

Online
(inkl. EDI)
% av nettoomsättning

Antal
anställda
(slutet av
perioden)

Försäljning
per anställd
MSEK

Antal
butiker

2005

46 %

37 %

3%

9%

2 368

3,7

~70

2015

60 %

41 %

10 %

24 %

2 886

5,0

102

Utvalda strategiska initiativ
Ahlsells starka position i Sverige har stärkts genom kontinuerlig implementering av strategiska initiativ under de
senaste åren. Initiativ för att öka korsförsäljning, öka
SME- och multisegmentskunder och specifika kundgrupper samt utöka sortimentet har varit lyckade och bidragit
till ökad nettoomsättning. Både mindre och mer omfat-

tande strategiska initiativ har implementerats av Ahlsell.
Även om de mindre initiativen ofta har liten enskild påverkan, har alla initiativ tillsammans en stor påverkan. De
mindre initiativen är även viktiga för ökad bredd och skala
samt för nya affärsmöjligheter. Exempel på sådana initiativ i segment Sverige visas nedan.

RESULTAT FRÅN UTVALDA INITIATIV1)
Butiker: Totalt antal orderrader
i butiker (indexerad, SEK)

Kunder: Nettomsättning från
byggsektor (indexerad, SEK)

Kunder: Nettomsättning från
fastighetsförvaltning
(indexerad, SEK)

Utbud: Nettomsättning från
säkerhetsutrustning
(indexerad, SEK)

2010– 2015: CAGR 6 %

2010–2015: CAGR 8%

2010–2015: CAGR 8 %

2010–2015: CAGR 12 %

125

115 124
100 108

146
100

130
117 126

150

172

20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15

112 113 111

137

20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15

100

145

20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15

20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15

121
110 114
100 107

133

1) Årlig genomsnittlig tillväxttakt avser 2010 till 2015 och är beräknat på 5 år.
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Översikt av strategi
Strategin för segment Sverige bygger, likt koncernens
strategi, till stor del på samma element som har bidragit
till Ahlsells framgång under de senaste åren. Ahlsell anser
att det finns stora möjligheter för fortsatt utveckling av
segment Sverige genom att ytterligare dra fördel av
Ahlsell-modellen. För att öka organisk tillväxt förväntas
Ahlsell fokusera på att bredda sortimentet, expandera
butiksnätet, öka korsförsäljningen, förbättra prisstrategin

samt fortsätta investera i en specialiserad säljstyrka.
Förvärvsstrategin är fokuserad på kompletterande
förvärv1) och har särskilt fokus på företag inriktade på
SME-kunder samt företag som kan tillföra nya produktsegment. För att öka effektiviteten avser Ahlsell att utöka
sitt utbud av EMV, förbättra kategorihanteringen, pris
realiseringen samt att fortsätta öka effektiviteten inom
säljkåren.

Segment Norge2)
INTRODUKTION TILL SEGMENT NORGE
Butiker och centralvarulager

Just. EBITA marginal (%)

2,8

2,2

3,8

6,5

1 033

1 012

1 036

1 082

Antal butiker1)

49

51

61

76

Total antal orderrader i butiker (miljoner)

3,9

3,9

4,1

3,7

Antal orderrader per butik (tusental)

80

76

68

49

Antal anställda (slutet av perioden)

Nettoomsättning, leverans
RTM 30 september 2016

Nettoomsättning, produkt
RTM 30 september 2016

Multisegmentsköpare 2015
(Minst 5% försäljning utanför
primärsegmentet2) )

76%

Varulager; 49 %
Direkt; 30 %
Butiker; 21%

VVS; 57%
El; 29 %
V&F; 15%

Högre bruttomarginal

20%

4%

1 segment 2 segment 3 segment

Organisk försäljningsindex
per kvartal3)
10%
5%
0%
–5%
–10%
–15%
Q3 -16

4,1

Q1-16

4,6

Q2 -16

4,5

Q4 -15

4,7

Q3 -15

Nettoomsättning (miljarder NOK)

Q1-15

2013

Q2 -15

2014

Q4 -14

2015

Utvalda KPI

Q3 -14

RTM
30 september
2016

1) Antalet butiker i segment Norge har minskat till följd av integrationen av Proffpartner genom vilken samlokalisering av butiker som förvärvades 2013 skedde.
2) Avser Ahlsell Norge AS och inkluderar enbart aktiva kunder (inköp för minst 1 500 NOK under 2015) och procenten avser andelen kunder med minst 5 procent av sina
respektive inköp i ett , två eller tre segment.
3) Organisk försäljningsindex baserat på rapporterad försäljning i lokal valuta justerad för förvärv samt variationen i antal arbetsdagar.

Norge är Ahlsells näst största geografiska segment och
utgjorde 20 procent av Koncernens nettoomsättning och
6 procent av justerad EBITA exklusive centrala kostnader
under RTM september 2016.3) Under 2015 motsvarade
försäljningen från SME-kunder 27 procent av segment
Norges nettoomsättning. VVS är det största produktsegmentet sett till nettoomsättning, men segment Norge har

under senaste åren haft ett starkt fokus på att öka nettoomsättningen inom segmenten El och Verktyg & Förnödenheter. Under RTM 30 september 2016 motsvarade
försäljningen från El och Verktyg & Förnödenheter 43
procent av nettoomsättningen vilket kan jämföras med
33 procent av nettoomsättningen under 2010.

1) Kompletterande förvärv inkluderar tilläggsförvärv, förvärv för breddning av sortiment och nischförvärv.
2) KPI:erna som presenteras är baserade på vad Ahlsell anser är relevant för segment Norge. Koncernen kommer inte nödvändigtvis att presentera
samma KPI:er i sin finansiella rapportering framöver.
3) Koncernen hade total nettoomsättning om 23 740 MSEK, justerad EBITA 2 061 MSEK, centrala kostnader –101 MSEK och justerad EBITA exklusive
centrala kostnader 2 163 MSEK under RTM 30 september 2016.
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Utvecklingen i segment Norge har påverkats av bland
annat det låga oljepriset. Dessutom har integrationen av
förvärvet av Proffpartner, som påbörjades under 2013,
tagit längre tid än förväntat. För att realisera potentialen i
segment Norge har flera strategiska initiativ implementerats. Exempelvis har Ahlsell i takt med att den norska
marknaden skiftat fokus från oljeindustrin till vattenbruk
lyckats växa nettoomsättningen inom vattenbruk med en
genomsnittlig årlig tillväxttakt om 79 procent 2012–2015.1)
En ny ledningsgrupp, under ledning av Norges VD
Rune Flengsrud, har varit på plats sedan början av 2016
och de strategiska initiativen och den nya ledningsgruppens ansträngningar har hittills varit framgångsrika.
Segmentet har under perioden tredje kvartalet 2015 till
tredje kvartalet 2016 uppvisat förbättrad organisk tillväxt
och en förbättrad EBITA marginal från 3,7 procent till 4,5
procent.2) Ahlsell anser att segment Norge har potential
att uppnå en EBITA marginal i linje med marginalen under
2013 samt en försäljningstillväxt i linje med Koncernens
finansiella mål.

Översikt av strategin
Med en ny organisation på plats anser Ahlsell sig ha en
god utgångspunkt för att dra fördel av potentialen inom
Ahlsell-modellen. Förutom att bättre utnyttja potentialen
inom Ahlsell-modellen har koncernen identifierat specifika strategiska initiativ som förväntas bidra till ökad tillväxt och lönsamhet. Ahlsell avser att fortsätta att stärka
produktsegmentet VVS för att dra fördel av den starka
positionen inom segmentet vid fortsatt implementering
av Ahlsell-modellen. Ahlsell kommer även att fokusera på
att förbättra butiker och butikslägen. Ahlsell anser att det
finns betydande möjligheter för att öka sortimentsbredden på vissa platser för att attrahera multisegmentskunder och öka korsförsäljningen. En omorganisering från
produktfokuserade silos till en matrisstruktur med regionalt kundfokus förväntas även bidra till ökad korsförsäljning. Ahlsell avser även att fortsätta expandera till nya
strategiskt viktiga kundgrupper som exempelvis fastighetsförvaltning, vattenbruk, värme och vatten, industri
och transport. Förvärvsstrategin är främst fokuserad på
strategiska förvärv inom El samt kompletterande förvärv
inom Verktyg & Förnödenheter.3)

1) Genomsnittlig årlig tillväxttakt avser 2012 till 2015 och är beräknat baserat på 3 år.
2) För mer information se avsnitt ”Utvald finansiell information”.
3) Kompletterande förvärv inkluderar tilläggsförvärv, förvärv för breddning av sortimentet och nischförvärv.

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

83

Verksamhetsbeskrivning

Segment Finland1)
INTRODUKTION TILL SEGMENT FINLAND
RTM
30 september
2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning (MEUR)

314

296

299

313

Just. EBITA marginal (%)

3,8

3,3

4,4

5,7

Antal anställda (slutet av perioden)

593

576

585

576

Antal butiker

36

36

35

35

Bruttovinst / personalkostnad (x)1)

1,8

1,7

1,8

2,0

Nettoomsättning / antal säljare (MEUR)

0,8

0,7

0,7

0,8

Utvalda KPI

Nettoomsättning, leverans
RTM 30 september 2016

Nettoomsättning, produkt
RTM 30 september 2016

Butiker och centrala varulager

Multisegmentsköpare 2015
(Minst 5% försäljning utanför
primärsegmentet2))

Organisk försäljningsindex
per kvartal3)
10%
5%

68%

Högre bruttomarginal

0%
– 5%

26%

Q3-16

Q1-16

Q2-16

Q4-15

Q3-15

Q1-15

1 segment 2 segment 3 segment

Q2-15

–10%
6%

Q4-14

VVS; 67%
El; 18 %
V&F; 15%

Q3-14

Varulager; 47%
Direkt; 34%
Butiker; 19 %

1) Personalkostnader innefattar lön, sociala avgifter, pensioner, bonus, kostnad för tjänstebilar/förmånsbilar, reseersättningar och övriga personalrelaterade kostnader.
2) Avser Ahlsell Finland Oy och inkluderar enbart aktiva kunder (nettoomsättning om minst 150 EUR) och procenten avser andelen kunder med minst 5 procent av sina
respektive inköp i ett, två eller tre segment.
3) Organisk försäljningsindex baserat på rapporterad försäljning i lokal valuta justerad för pro-formaförsäljning från förvärv samt variationen i antal arbetsdagar.

Finland är Ahlsells tredje största geografiska segment
och utgjorde 12 procent av Koncernens nettoomsättning
under RTM 30 september 2016 och 5 procent av justerad
EBITA exklusive centrala kostnader för samma period. 2)
Under 2015 utgjorde försäljning från SME-kunder 55
procent av segment Finlands nettoomsättning.
Utvecklingen i segment Finland har, likt utvecklingen i
segment Norge, påverkats negativt av en svag marknad,
med en låg investeringsnivå och svag efterfrågan på den
inhemska marknaden. Samtidigt har den exportberoende
industrin drabbats hårdare av den minskande efterfrågan
än de övriga nordiska länderna. För att öka lönsamheten
under tiden marknaden var svag genomförde Ahlsell
lyckade kostnadsbesparingar i Finland och minskade

personalstyrkan med cirka 40 anställda. Marknaden har
under första halvan 2016 visat tecken på återhämtning
med ökat byggande och installationsarbeten samt indikationer på en starkare industrisektor. För att vinna
marknadsposition och realisera den fulla potentialen i
segment Finland har flera strategiska initiativ implementerats baserat på bland annat best-practice från segment
Sverige. Med Ahlsell-modellen som förebild har segment
Finland under 2015 och 2016 fokuserat på att öka korsförsäljningen genom investeringar i en starkare plattform i
form av ökat butiksnät och breddat produktutbud. Ahlsell
anser att investeringarna och initiativen har bidragit till
den positiva försäljningstillväxten under första nio månaderna av 2016.

1) KPI:erna som presenteras är baserade på vad Ahlsell anser är relevant för segment Finland. Koncernen kommer inte nödvändigtvis att presentera
samma KPI:er i sin finansiella rapportering framöver.
2) Koncernen hade total nettoomsättning om 23 740 MSEK, justerad EBITA 2 061 MSEK, centrala kostnader –101 MSEK och justerad EBITA exklusive
centrala kostnader 2 163 MSEK under RTM 30 september 2016.
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Utvalda strategiska initiativ
Nyligen implementerade initiativ i Finland har fokuserat
på att bygga en starkare position och utöka sortimentet
inom produktsegmenten El och Verktyg & Förnödenheter
genom tillväxtinvesteringar och över 60 nyanställningar.
Som ett resultat av detta har antalet SKUs inom de två
produktsegmenten ökat från cirka 22 000 under 2010 till
cirka 31 000 under 2015. Under samma period växte
produktsegmentet El med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 17 procent, från 24 miljoner EUR under 2010 till
53 miljoner EUR under 2015.1) Ökad marknadsandel inom
El förväntas vara en viktig plattform för att utvinna skalfördelar när marknaden återhämtar sig. Andra initiativ inkluderar reducering av manuell prissättning och ökad försäljning från e-handel. En ny mer differentierad prissättningsstrategi har möjliggjort mer konkurrenskraftiga priser och
förbättrad prisrealisering vilket har bidragit till förbättrat
resultat under första halvåret 2016. Den nya prisstrategin
och förbättrade interna processer har även minskat andelen manuell prissättning som andel av nettoomsättning
från 48 procent under 2010 till 36 procent under 2015.

Under samma period växte andelen av försäljning via
e-handel (inklusive EDI) från 2 procent av nettoomsättningen under 2010 till 5 procent under 2015.
Översikt av strategin
Segment Finlands strategi är på många sätt lik segment
Norges strategi då båda segmenten förväntas kunna dra
fördel av en stark position inom VVS vid fortsatt implementering av Ahlsell-modellen. Ett förbättrat butiksnätverk och fortsatt ökning av säljkårens effektivitet förväntas kunna öka korsförsäljning och andelen multisegmentsköpare. Fokus är främst på att öka närvaron i det
attraktiva Helslingforsområdet där Ahlsell har varit underrepresenterade historiskt genom förbättringar av butikerna och stärkt säljkår i södra Finland. Investeringarna
har varit lyckade och den starka tillväxten i nettoomsättningen under de första nio månaderna 2016 är till stor del
driven av Helsingforsregionen. Förvärvsstrategin i
segment Finland är fokuserad på strategiska förvärv inom
El och Verktyg & Förnödenheter samt kompletterande
förvärv inom VVS.2)

1) Genomsnittlig årlig tillväxt avser 2010 till 2015 och är beräknat baserat på 5 år.
2) Kompletterande förvärv inkluderar tilläggsförvärv, förvärv för breddning av sortimentet och nischförvärv.
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Segment Danmark1)
INTRODUKTION TILL SEGMENT DANMARK1)
Nettoomsättning
(MDKK)

Antal anställda
slutet av perioden

2013 – RTM 30 september 2016:
CAGR 2 %

2013 –30 september 2016:
CAGR –3%

269

2013

278

2014

286

RTM

30 sept 2016

10,8%

2013

2014

2014

97

91

2015 sept -16

2013 –30 september 2016:
CAGR 0%

Varulager; 86 %
Direkt; 8 %
Butiker; 7%

Nettoomsättning, produkt
RTM 30 september 2016

9,1% 9,3%
4

2013

99

Antal butiker

Just. EBITA
marginal

8,5%

Butiker

286
100

2015

Nettoomsättning, leverans
RTM 30 september 2016

2015

RTM
30 sept
2016

4

4

4
VVS; 100 %

2013

2014

2015 sept -16

1) Genomsnittlig årlig tillväxttakt avser 2013 till 30 september 2016 och är beräknat baserat på 2,75 år.

Segment Danmark utgjorde 1 procent av Ahlsells nettoomsättning under RTM 30 september 2016 och 2 procent
av justerad EBITA exklusive centrala kostnader under
samma period.2) Segment Danmark bedriver enbart

v erksamhet inom produktsegmentet VVS. Ahlsell strävar
efter att bibehålla en stark nischposition på den danska
marknaden och kommer att utvärdera expansionsmöjligheter vilket även inkluderar förvärv.

1) KPI:erna som presenteras är baserade på vad Ahlsell anser är relevant för segment Danmark. Koncernen kommer inte nödvändigtvis att presentera
samma KPI:er i sin finansiella rapportering framöver.
2) Koncernen hade total nettoomsättning om 23 740 MSEK, justerad EBITA 2 061 MSEK, centrala kostnader –101 MSEK och justerad EBITA exklusive
centrala kostnader 2 163 MSEK under RTM 30 september 2016.
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Verksamhetsbeskrivning

Segment Övriga1)
INTRODUKTION TILL SEGMENT ÖVRIGA1)
Nettoomsättning
(MSEK)

Antal anställda
slutet av perioden

2013 – RTM 30 september 2016:
CAGR –9 %

2013 –30 september 2016:
CAGR –7%

(MSEK)

Ryssland
Estland
Polen
Total

RTM
30 sept
2016

78
289
39
405

297
2015

81
308
51
440

2014

2013

125
284
53
462

202
261
60
523

1,7%

2013

2014

2014

231

2015 sept -16

2013 –30 september 2016:
CAGR –7%

Estland

Varulager; 21%
Direkt; 5%
Butiker; 73%

2015

RTM
30 sept
2016

2013

15

2014

Ryssland

Nettoomsättning produkt
RTM 30 september 2016

2,6% 2,3%
17

Butiker

240

Antal butiker

Just. EBITA
marginal
3,0%

2013

265

Nettoomsättning leverans
RTM 30 september 2016

Polen
14

14
VVS; 85%
El; 6 %
V&F; 9 %

2015 sept -16

1) Genomsnittlig årlig tillväxttakt avser 2013 till 30 september 2016 och är beräknat baserat på 2,75 år.

Segment Övriga utgjorde 2 procent av Ahlsells netto
omsättning under RTM 30 september 2016 och 0 procent
av justerad EBITA exklusive centrala kostnader under
samma period.2) Segment Övriga omfattar verksamhet

i Estland, Polen och Ryssland. Ahlsell strävar efter att
bibehålla sin position i Ryssland och Polen och selektivt
expandera i Estland.

1) KPI:erna som presenteras är baserade på vad Ahlsell anser är relevant för segment Övriga. Koncernen kommer inte nödvändigtvis att presentera
samma KPI:er i sin finansiella rapportering framöver.
2) Koncernen hade total nettoomsättning om 23 740 MSEK, justerad EBITA 2 061 MSEK, centrala kostnader –101 MSEK och justerad EBITA exklusive
centrala kostnader 2 163 MSEK under RTM 30 september 2016.
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Utvald finansiell information
Den finansiella informationen ska läsas tillsammans med avsnitten ”Operationell och finansiell översikt”,
”Kapitalisering, skuldsättning och övrig finansiell information” och de finansiella rapporterna som
återfinns i avsnitt ”Historisk finansiell information”. Belopp som anges i detta avsnitt har i vissa fall
avrundats och därför summerar tabellerna inte alltid exakt.

Presentation av utvald finansiell information
Om inte annat anges har den utvalda finansiella informationen som redovisas nedan hämtats från (i) Ahlsells
reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015,
2014 och 2013 vilka har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, såsom de antagits
av EU (”IFRS”) och reviderats av Ahlsells oberoende revisorer, som anges i deras revisionsrapport som återfinns
därtill, och (ii) Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden
som avslutades den 30 september 2016, med jämförelse-

siffror för niomånadersperioden som avslutades den
30 september 2015, vilka har upprättats i enlighet med
IAS34 såsom de antagits av EU, och översiktligt granskats av Ahlsells oberoende revisorer, som anges i deras
rapport som återfinns därtill.
Den finansiella informationen för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2016 (”RTM 30
september 2016”) som presenteras nedan har hämtats
från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport i
sammandrag per och för niomånadersperioden som
avslutades den 30 september 2016.

Utvald information från Koncernens resultaträkning

(MSEK)

RTM
30 september
20161)

För de nio månaderna
som avslutades den
30 september1)

För räkenskapsåren2)

2016

2015

2015

2014

2013

23 739,6
–17 254,0
6 485,5

17 703,7
–12 895,4
4 808,3

16 550,0
–12 018,6
4 531,4

22 585,8
–16 377,2
6 208,6

21 779,4
–15 786,9
5 992,5

20 435,3
–14 802,4
5 632,9

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)

–4 440,0
–375,5
34,9
–1,5
1 703,4

–3 293,4
–293,5
21,1
–1,2
1 241,3

–3 184,5
–308,1
4,5
–0,3
1 043,1

–4 331,0
–390,1
18,3
–0,6
1 505,2

–4 257,8
–335,4
29,9
–0,9
1 428,3

–3 837,1
–328,0
33,1
–1,1
1 466,7

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

480,1
–1 544,0
–1 063,9

407,7
–1 130,2
–722,5

101,0
–1 033,1
–932,1

173,4
–1 446,9
–1 273,5

173,1
–1 676,9
–1 503,8

275,2
–1 720,4
–1 445,2

Resultat före skatt

639,5

518,8

111,0

231,7

–75,5

21,5

Inkomstskatt
Periodens resultat

–315,5
324,0

–238,5
280,3

–84,5
26,5

–161,5
70,2

–104,8
–180,3

–116,1
–94,6

324,0
–

280,3
–

26,5
–

70,2
–

–180,7
0,4

–95,2
0,6

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Periodens resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016, med jämförelsesiffror för
niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
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Utvald finansiell information

Utvald information från Koncernens balansräkning
30 september1)
(MSEK)

31 december2)

2016

2015

2015

2014

2013

3 339,0
3 837,2
126,8
7 044,2
14 347,3

3 455,7
3 767,0
124,9
6 679,4
14 027,0

3 344,8
3 767,0
127,2
6 633,6
13 872,6

3 725,2
3 767,0
101,8
6 747,6
14 341,6

3 792,0
3 767,0
66,9
6 476,8
14 282,7

257,8
174,2
302,4

329,5
167,1
309,7

255,4
164,4
307,4

317,7
161,1
310,9

342,7
170,6
284,2

7,3
741,7

12,0
818,3

0,1
727,3

31,0
820,7

–
797,5

3,4
–
4,0
7,4

3,3
56,3
4,6
64,2

3,2
–
4,1
7,3

3,3
21,6
3,1
28,0

3,4
–
5,5
8,9

7,8
15 104,2

7,5
14 917,0

9,2
14 616,4

7,5
15 197,8

3,6
15 092,7

Varulager
Handelsvaror
Summa varulager

3 332,0
3 332,0

2 994,0
2 994,0

2 917,2
2 917,2

2 741,0
2 741,0

2745,2
2745,2

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

3 531,7
–
376,4
1 027,4
4 935,5

3 175,1
–
36,1
885,5
4 096,7

2 549,4
3,5
38,3
824,1
3 415,3

2 426,2
2,8
36,2
833,5
3 298,7

2 255,8
9,2
19,9
928,3
3 213,2

1 634,0
–
9 901,6
25 005,7

1 377,4
–
8 468,1
23 385,1

2 359,9
69,2
8 761,6
23 378,0

1 760,4
–
7 800,1
22 997,9

1 525,5
–
7 483,9
22 576,6

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Kundrelationer
Varumärke
Övriga immateriella tillgångar
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar
Derivatinstrument
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Likvida medel
Tillgångar som innehas för försäljning
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016, med jämförelsesiffror för
niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
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Utvald finansiell information

Utvald information från Koncernens balansräkning, forts.
30 september1)
(MSEK)

31 december2)

2016

2015

2015

2014

2013

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

79,4
719,4
24,4
251,4
1 074,6

79,4
719,4
22,9
–88,1
733,6

79,4
719,4
–56,8
30,6
711,3

79,4
719,4
89,1
–112,8
775,0

79,4
719,4
–71,7
70,2
797,2

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

–
1 074,6

–
733,6

–
711,3

1,7
776,7

3,3
800,5

9 701,4
6 885,8
49,7
7,3
1 482,4
–
24,2
18 150,8

10 166,6
6 235,9
63,5
13,5
1 237,4
43,3
–
17 760,2

9 796,7
6 388,5
49,0
6,5
1 363,6
112,9
–
17 717,2

10 664,4
5 783,3
80,2
0,9
1 246,7
50,2
–
17 825,7

8 379,9
7 602,9
77,0
2,1
1 142,6
180,8
–
17 385,3

304,1
6,9
4 564,0
29,2
14,4
271,0
590,9
5 780,4
25 005,7

142,1
3,2
3 760,4
125,4
6,6
255,0
598,6
–
4 891,4
23 385,1

212,8
6,0
3 784,6
84,7
12,6
261,3
577,1
10,4
4 949,5
23 378,0

157,6
16,7
3 367,0
15,6
6,1
247,5
585,1
–
4 395,5
22 997,9

248,9
8,9
3 315,1
11,2
7,3
212,2
587,2
–
4 390,8
22 576,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut
Aktieägarlån
Avsättningar för pensioner
Övriga långfristiga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Derivatinstrument
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga avsättningar
Övriga icke-räntebärande kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016, med jämförelsesiffror för
niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
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Utvald finansiell information

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

(MSEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

RTM
30 september
20161)

För de nio månaderna
som avslutades den
30 september1)

För räkenskapsåren2)

2016

2015

2015

2014

2013

1 326,2
105,1

992,9
–719,0

934,2
–764,5

1 267,5
59,6

1 183,9
57,3

1 140,9
439,4

1 431,3
–522,3
–654,0
255,0

273,9
–449,4
–554,7
–730,2

169,7
–137,3
–414,0
–381,6

1 327,1
–210,2
–513,3
603,6

1 241,2
–413,7
–595,2
232,3

1 580,3
–857,6
–165,9
556,8

1 377,4
1,6
1 634,0

2 359,9
4,4
1 634,0

1 760,4
–1,4
1 377,4

1 760,4
–4,1
2 359,9

1 525,5
2,6
1 760,4

971,4
–2,7
1 525,5

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016, med jämförelsesiffror för
niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2) Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.

Utvald finansiell information per geografiskt segment i sammandrag

(MSEK)

RTM
30 september
20161)

För de nio månaderna
som avslutades den
30 september1)

För räkenskapsåren2)

2016

2015

2015

2014

2013

15 316,9
4 722,7
2 936,3
358,7
404,9
–
23 739,6

11 372,8
3 534,0
2 226,3
276,0
294,7
–
17 703,7

10 384,4
3 501,4
2 057,8
276,3
330,1
–
16 550,0

14 328,4
4 690,2
2 767,9
359,0
440,3
–
22 585,8

13 209,6
5 049,7
2 718,6
339,1
462,4
–
21 779,4

12 398,0
4 497,5
2 704,8
312,1
523,0
–
20 435,3

1 878,0
121,8
111,2
33,4
8,4
–111,0
2 041,8

1 363,5
91,1
88,7
26,5
7,0
–81,2
1 495,6

1 205,5
47,8
68,3
25,7
10,2
–66,7
1 290,8

1 720,1
78,5
90,8
32,5
11,6
–96,4
1 837,1

1 478,9
192,8
120,3
36,6
8,0
–79,7
1 756,9

1 387,9
276,7
153,2
26,6
15,6
–78,4
1 781,5

12,3
2,6
3,8
9,3
2,1
–
8,6

12,0
2,6
4,0
9,6
2,4
–
8,4

11,6
1,4
3,3
9,3
3,1
–
7,8

12,0
1,7
3,3
9,1
2,6
–
8,1

11,2
3,8
4,4
10,8
1,7
–
8,1

11,2
6,2
5,7
8,5
3,0
–
8,7

INTÄKTER FRÅN EXTERNA KUNDER

Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övrigt
Centralt
Totalt
EBITA

Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övrigt
Centralt
Totalt
EBITA-MARGINAL, %

Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övrigt
Centralt
Totalt

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016, med jämförelsesiffror för
niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2) Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
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Utvald finansiell information

Utvalda nyckeltal1)
Vissa av nyckeltalen som presenteras nedan är icke IFRSmått, det vill säga finansiella mått som inte definieras
enligt IFRS, inklusive mått såsom EBITA. Ahlsell anser att
dessa finansiella mått, som inte definierats enligt IFRS,
ger en bättre förståelse för trenderna avseende det finansiella resultatet och att sådana mått som inte definierats
enligt IFRS är användbar information för investerare i
kombination med andra mått som är definierade i enlighet
med IFRS. Ett finansiellt mått som inte definierats enligt
IFRS definieras som ett mått som mäter historiska eller
framtida finansiella resultat, finansiell position eller kassa-

flöden men som exkluderar eller inkluderar belopp som
inte skulle justeras på samma sätt i det närmast jämförbara IFRS-måttet. Dessa finansiella mått ska inte betraktas isolerat ifrån eller som ett substitut till de resultatmått
som tas fram i enlighet med IFRS. Sådana mått, som
definierats av Koncernen, är dessutom kanske inte
jämförbara med andra mått med liknande namn som
används av andra företag. För en beskrivning av beräkningen av icke IFRS-mått samt anledningen för användning, se avsnitt ”Utvald finansiell information – Finansiella
definitioner – Icke IFRS-mått”.

Nyckeltal

(MSEK om inget annat anges)

RTM
30 september
2016

För de nio månaderna
som avslutades den
30 september1)

För räkenskapsåren2)

2016

2015

2015

2014

2013

23 739,6
–

17 703,7
6,6

16 550,0
2,0

22 585,8
2,6

21 779,4
1,5

20 435,3
–1,8

1 703,4
2 041,8
2 061,3
2 198,8
2 218,3

1 241,3
1 495,6
1 502,6
1 608,1
1 615,1

1 043,1
1 290,8
1 318,9
1 399,8
1 422,2

1 505,2
1 837,1
1 877,7
1 990,3
2 025,2

1 428,3
1 756,9
1 763,9
1 892,6
1 899,6

1 466,7
1 781,5
1 796,1
1 899,6
1 914,2

7,2
8,6
8,7
9,3
9,3

7,0
8,4
8,5
9,1
9,1

6,3
7,8
8,0
8,5
8,6

6,7
8,1
8,3
8,8
9,0

6,6
8,1
8,1
8,7
8,7

7,2
8,7
8,8
9,3
9,4

2 168,6
98,6

815,6
50,7

484,9
34,6

1 838
92,3

1 708
90,3

2 122
111,7

1 634,0
15 095,0
8 209,2
3,7
14,0
2 305,5
15 647,3

1 634,0
15 095,0
8 209,2
–
14,0
2 225,5
15 519,9

1 377,4
15 298,0
9 062,1
–
20,9
2 243,9
15 928,8

2 359,9
14 242,4
7 853,9
3,9
20,0
2 155
15 738

1 760,4
14 968,4
9 185,2
4,8
19
2 300
16 146

1 525,5
14 996,9
7 394,0
3,9
19
2 182
15 377

3 224,1

3 099,2

3 359,0

3 222

3 570

3 070

Försäljningsmått

Nettoomsättning
Organisk tillväxt, %
Resultatmått

Rörelseresultat (EBIT)
EBITA
Justerad EBITA
EBITDA
Justerad EBITDA
Marginalmått

EBIT-marginal, %
EBITA-marginal, %
Justerad EBITA-marginal, %
EBITDA-marginal %
Justerad EBITDA-marginal %
Kassaflödesmått

Operativt kassaflöde
Kassagenerering, %
Kapitalstruktur

Kassa
Nettoskuld inklusive aktieägarlån
Extern nettoskuld
Extern nettoskuld/justerad EBITDA
Skuldsättningsgrad, ggr
Rörelsekapital (genomsnittligt)
Operativt kapital (genomsnittligt)
Operativt kapital exkl. immateriella
anläggningstillgångar (genomsnittligt)

1) Följande mått är hämtade från Bolagets interna rapporteringssystem: Justerad EBITDA, EBIT-marginal, EBITDA-marginal, justerad EBITDA-marginal och antal
anställda vid periodens utgång. Alla övriga mått är hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades
den 30 september 2016, med jämförelsesiffror för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2) Följande mått är hämtade från Bolagets interna rapporteringssystem: Organisk tillväxt, justerad EBITDA, EBIT-marginal, EBITDA-marginal, justerad EBITDA-marginal,
nettoskuld inklusive aktieägarlån, extern nettoskuld, extern nettoskuld/justerad EBITDA, skuldsättningsgrad, rörelsekapital (genomsnittligt), operativt kapital
(genomsnittligt), operativt kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar (genomsnittligt), avkastning på operativt kapital, avkastning på operativt kapital (exkl.
immateriella anläggningstillgångar), avkastning på eget kapital och antal anställda vid periodens utgång. Alla övriga mått är hämtade från Ahlsells reviderade
konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.

1) För en beskrivning av beräkningen av icke IFRS-mått samt anledning för användning, se avsnitt ”Utvald finansiell information – Finansiella definitioner
– Icke IFRS-mått”.
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Nyckeltal, forts.

(MSEK om inget annat anges)

RTM
30 september
2016

För de nio månaderna
som avslutades den
30 september1)

För räkenskapsåren2)

2016

2015

2015

2014

2013

10,9

–

–

9,6

8,8

9,5

63,3
39,4

–
–

–
–

57,0
9,5

49,2
–22,1

58,0
–21,7

5 129

5 129

4 767

4 820

4 837

4 754

Avkastning

Avkastning på operativt kapital, %
Avkastning på operativt kapital (exkl.
immateriella anläggningstillgångar), %
Avkastning på eget kapital, %
Antal anställda vid periodens utgång

1)	Följande mått är hämtade från Bolagets interna rapporteringssystem: Justerad EBITDA, EBIT-marginal, EBITDA-marginal, justerad EBITDA-marginal och antal
anställda vid periodens utgång. Alla övriga mått är hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades
den 30 september 2016, med jämförelsesiffror för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Följande mått är hämtade från Bolagets interna rapporteringssystem: Organisk tillväxt, justerad EBITDA, EBIT-marginal, EBITDA-marginal, justerad EBITDA-marginal,
nettoskuld inklusive aktieägarlån, extern nettoskuld, extern nettoskuld/justerad EBITDA, skuldsättningsgrad, rörelsekapital (genomsnittligt), operativt kapital
(genomsnittligt), operativt kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar (genomsnittligt), avkastning på operativt kapital, avkastning på operativt kapital (exkl.
immateriella anläggningstillgångar), avkastning på eget kapital och antal anställda vid periodens utgång. Alla övriga mått är hämtade från Ahlsells reviderade
konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.

Tabellen nedan visar EBITA-marginal per geografiskt segment.

%

RTM
30 september
20161)

För de nio månaderna
som avslutades den
30 september1)

För räkenskapsåren2)

2016

2015

2015

2014

2013

12,0
2,6
4,0
9,6
2,4
–
8,4

11,6
1,4
3,3
9,3
3,1
–
7,8

12,0
1,7
3,3
9,1
2,6
–
8,1

11,2
3,8
4,4
10,8
1,7
–
8,1

11,2
6,2
5,7
8,5
3,0
–
8,7

EBITA-MARGINAL, %

Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övrigt
Centralt
Koncernen

12,3
2,6
3,8
9,3
2,1
–
8,6

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016, med jämförelsesiffror för
niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
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Avstämningstabeller
Följande tabeller visar avstämning av rörelseresultat EBIT, EBIT-marginal, EBITA, EBITA-marginal, justerad EBITA,
justerad EBITA-marginal, EBITDA, EBITDA-marginal, justerad EBITDA, justerad EBITDA-marginal, operativt kassaflöde,
kassagenerering, rörelsekapital, operativt kapital, operativt kapital exklusive immateriella tillgångar och organisk tillväxt
för Koncernen. För en beskrivning av beräkningen av icke IFRS-mått samt anledningen för användning, se avsnitt
”Utvald finansiell information – Finansiella definitioner – Icke IFRS-mått”.
RTM 30 september 2016
Övriga
Danmark marknader

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Periodens resultat
Inkomstskatt
Finansnetto
Rörelseresultat (EBIT)
EBIT-marginal, %

324
315
1 064
1 703
7,2 %

–
–
–
1 642
10,7 %

–
–
–
74
1,6 %

–
–
–
66
2,2 %

–
–
–
28
7,7 %

–
–
–
8
2,0 %

–
–
–
–114

Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar
EBITA
EBITA-marginal, %

338
2 042
8,6 %

236
1 878
12,3 %

48
122
2,6 %

45
111
3,8 %

6
33
9,3 %

0
8
2,1 %

3
–111

Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar
EBITDA
EBITDA-marginal, %

157
2 199
9,3 %

96
1 974
12,9 %

22
143
3,0 %

32
143
4,9 %

4
37
10,4 %

4
12
3,0 %

0
–111

Koncern

Sverige

Norge

Finland

2 042
8,6 %

1 878
12,3 %

122
2,6 %

111
3,8 %

33
9,3 %

8
2,1 %

–111

7

–

7

–

–

–

–

2

–

2

–

–

–

–

1

1

–

–

–

–

–

10
2 061
8,7 %

–
1 879
12,3 %

–
131
2,8 %

–
111
3,8 %

–
33
9,3 %

–
8
2,1 %

10
–101

Koncern

Sverige

Norge

Finland

2 199
9,3 %

1 974
12,9 %

143
3,0 %

143
4,9 %

37
10,4 %

12
3,0 %

–111

7

–

7

–

–

–

–

2

–

2

–

–

–

–

1

1

–

–

–

–

–

10
2 218
9,3 %

–
1 975
12,9 %

–
152
3,2 %

–
143
4,9 %

–
37
10,4 %

–
12
3,0 %

10
–101

EBITA
EBITA-marginal, %
Omstruktureringskostnader hänförliga
till avgångsvederlag
Kostnader hänförliga till förändringar i
management samt reservation för
outnyttjade lokaler
Nedskrivningar och avskrivningar för
kostnader hänförliga till försäljning av
fastighet i Stockholm
Kostnader för omfattande strategiprojekt
samt marknadsanalys
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal, %

EBITDA
EBITDA-marginal, %
Omstruktureringskostnader hänförliga
till avgångsvederlag
Kostnader hänförliga till förändringar i
management samt reservation för
outnyttjade lokaler
Nedskrivningar och avskrivningar för
kostnader hänförliga till försäljning av
fastighet i Stockholm
Kostnader för omfattande strategiprojekt
samt marknadsanalys
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA-marginal, %
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Övriga
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Centralt

Centralt
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För de nio månaderna som avslutades den 30 september 2016
Övriga
Danmark marknader

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Periodens resultat
Inkomstskatt
Finansnetto
Rörelseresultat (EBIT)
EBIT-marginal, %

280
238
722
1 241
7,0 %

–
–
–
1 186
10,4 %

–
–
–
55
1,6 %

–
–
–
55
2,5 %

–
–
–
22
8,0 %

–
–
–
7
2,3 %

–
–
–
–84

Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar
EBITA
EBITA-marginal, %

254
1 496
8,4 %

177
1 363
12,0 %

36
91
2,6 %

34
89
4,0 %

4
27
9,6 %

0
7
2,4 %

3
–81

Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar
EBITDA
EBITDA-marginal, %

113
1 608
9,1 %

67
1 430
12,6 %

16
107
3,0 %

24
112
5,0 %

3
29
10,7 %

3
10
3,4 %

0
–81

Koncern

Sverige

Norge

Finland

EBITA
EBITA-marginal, %

1 496
8,4 %

1 363
12,0 %

91
2,6 %

89
4,0 %

27
9,6 %

7
2,4 %

–81

Omstruktureringskostnader hänförliga
till avgångsvederlag
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal, %

7
1 503
8,5 %

–
1 363
12,0 %

7
98
2,8 %

–
89
4,0 %

–
27
9,6 %

–
7
2,4 %

–
–81

Koncern

Sverige

Norge

Finland

EBITDA
EBITDA-marginal, %

1 608
9,1 %

1 430
12,6 %

107
3,0 %

112
5,0 %

29
10,7 %

10
3,4 %

–81

Omstruktureringskostnader hänförliga
till avgångsvederlag
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA-marginal, %

7
1 615
9,1 %

–
1 430
12,6 %

7
114
3,2 %

–
112
5,0 %

–
29
10,7 %

–
10
3,4 %

–
–81

Övriga
Danmark marknader

Övriga
Danmark marknader

Centralt

Centralt

Centralt
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För de nio månaderna som avslutades den 30 september 2015
Övriga
Danmark marknader

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Periodens resultat
Inkomstskatt
Finansnetto
Rörelseresultat (EBIT)
EBIT-marginal, %

26
85
932
1 043
6,3 %

–
–
–
1 037
10,0 %

–
–
–
10
0,3 %

–
–
–
34
1,7 %

–
–
–
21
7,7 %

–
–
–
10
3,0 %

–
–
–
–69

Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar
EBITA
EBITA-marginal, %

248
1 291
7,8 %

169
1 206
11,6 %

38
48
1,4 %

34
68
3,3 %

4
26
9,3 %

0
10
3,1 %

2
–67

Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar
EBITDA
EBITDA-marginal, %

109
1 400
8,5 %

62
1 268
12,2 %

17
65
1,9 %

24
93
4,5 %

3
29
10,3 %

2
12
3,8 %

0
–67

Koncern

Sverige

Norge

Finland

1 291
7,8 %

1 206
11,6 %

48
1,4 %

68
3,3 %

26
9,3 %

10
3,1 %

–67

20

–

20

–

–

–

–

8
1 319
8,0 %

8
1 213
11,7 %

–
68
1,9 %

–
68
3,3 %

–
26
9,3 %

–
10
3,1 %

–
–67

Koncern

Sverige

Norge

Finland

1 400
8,5 %

1 268
12,2 %

65
1,9 %

93
4,5 %

29
10,3 %

12
3,8 %

–67

20

–

20

–

–

–

–

3
1 423
8,6 %

3
1 271
12,2 %

–
85
2,4 %

–
93
4,5 %

–
29
10,3 %

–
12
3,8 %

–
–67

EBITA
EBITA-marginal, %
Kostnader hänförliga till förändringar i
management samt reservation för
outnyttjade lokaler
Nedskrivningar och avskrivningar för
kostnader hänförliga till försäljning av
fastighet i Stockholm
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal, %

EBITDA
EBITDA-marginal, %
Kostnader hänförliga till förändringar i
management samt reservation för
outnyttjade lokaler
Nedskrivningar och avskrivningar för
kostnader hänförliga till försäljning av
fastighet i Stockholm
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA-marginal, %
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Övriga
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Centralt

Centralt

Centralt
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2015
Övriga
Danmark marknader

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Periodens resultat
Inkomstskatt
Finansnetto
Rörelseresultat (EBIT)
EBIT-marginal, %

70
162
1 274
1 505
6,7 %

–
–
–
1 493
10,4 %

–
–
–
29
0,6 %

–
–
–
46
1,6 %

–
–
–
27
7,4 %

–
–
–
11
2,6 %

–
–
–
–100
–

Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar
EBITA
EBITA-marginal, %

332
1 837
8,1 %

228
1 720
12,0 %

50
79
1,7 %

45
91
3,3 %

6
33
9,1 %

0
12
2,6 %

3
–96
–

Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar
EBITDA
EBITDA-marginal, %

153
1 990
8,8 %

91
1 811
12,6 %

23
101
2,2 %

32
123
4,5 %

4
36
10,1 %

3
15
3,3 %

0
–96
–

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Övriga
Danmark marknader

Centralt

1 837
8,1 %

1 720
12,0 %

79
1,7 %

91
3,3 %

33
9,1 %

12
2,6 %

–96
–

23

–

23

–

–

–

–

9

9

–

–

–

–

–

10
1 878
8,3 %

–
1 729
12,1 %

–
101
2,2 %

–
91
3,3 %

–
33
9,1 %

–
12
2,6 %

10
–87
–

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Övriga
Danmark marknader

Centralt

1 990
8,8 %

1 811
12,6 %

101
2,2 %

123
4,5 %

36
10,1 %

15
3,3 %

–96
–

23

–

23

–

–

–

–

3

3

–

–

–

–

–

10
2 025
9,0 %

–
1 814
12,7 %

–
124
2,6 %

–
123
4,5 %

–
36
10,1 %

–
15
3,3 %

10
–87
–

EBITA
EBITA-marginal, %
Kostnader hänförliga till förändringar i
management samt reservation för
outnyttjade lokaler
Nedskrivningar och avskrivningar för
kostnader hänförliga till försäljning av
fastighet i Stockholm
Kostnader för omfattande strategiprojekt
samt marknadsanalys
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal, %

EBITDA
EBITDA-marginal, %
Kostnader hänförliga till förändringar i
management samt reservation för
outnyttjade lokaler
Nedskrivningar och avskrivningar för
kostnader hänförliga till försäljning av
fastighet i Stockholm
Kostnader för omfattande strategiprojekt
samt marknadsanalys
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA-marginal, %

Centralt
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2014
Övriga
Danmark marknader

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Periodens resultat
Inkomstskatt
Finansnetto
Rörelseresultat (EBIT)
EBIT-marginal, %

–180
105
1 504
1 428
6,6 %

–
–
–
1 255
9,5 %

–
–
–
141
2,8 %

–
–
–
77
2,8 %

–
–
–
31
9,1 %

–
–
–
8
1,6 %

–
–
–
–83
–

Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar
EBITA
EBITA-marginal, %

329
1 757
8,1 %

224
1 479
11,2 %

52
193
3,8 %

43
120
4,4 %

6
37
10,8 %

0
8
1,7 %

3
–80
–

Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar
EBITDA
EBITDA-marginal, %

136
1 893
8,7 %

75
1 554
11,8 %

23
216
4,3 %

31
151
5,6 %

3
39
11,6 %

3
11
2,4 %

0
–80
–

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Övriga
Danmark marknader

Centralt

EBITA
EBITA-marginal, %

1 757
8,1 %

1 479
11,2 %

193
3,8 %

120
4,4 %

37
10,8 %

8
1,7 %

–80
–

Konsultkostnader i samband med
refinansiering
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal, %

7
1 764
8,1 %

–
1 479
11,2 %

–
193
3,8 %

–
120
4,4 %

–
37
10,8 %

–
8
1,7 %

7
–73
–

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Övriga
Danmark marknader

Centralt

EBITDA
EBITDA-marginal, %

1 893
8,7 %

1 554
11,8 %

216
4,3 %

151
5,6 %

39
11,6 %

11
2,4 %

–80
–

Konsultkostnader i samband med
refinansiering
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA-marginal, %

7
1 900
8, 7 %

–
1 554
11,8 %

–
216
4,3 %

–
151
5,6 %

–
39
11,6 %

–
11
2,4 %

7
–73
–
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2013
Övriga
Danmark marknader

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Periodens resultat
Inkomstskatt
Finansnetto
Rörelseresultat (EBIT)
EBIT-marginal, %

–95
116
1 445
1 467
7,2 %

–
–
–
1 161
9,4 %

–
–
–
236
5,2 %

–
–
–
112
4,1 %

–
–
–
21
6,8 %

–
–
–
15
2,9 %

Centralt
–
–
–
–79
–

Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar
EBITA
EBITA-marginal, %

315
1 782
8,7 %

227
1 388
11,2 %

41
277
6,2 %

41
153
5,7 %

5
27
8,5 %

0
16
3,0 %

1
–78
–

Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar
EBITDA
EBITDA-marginal, %

118
1 900
9,3 %

64
1 452
11,7 %

22
299
6,7 %

25
178
6,6 %

3
30
9,5 %

3
19
3,6 %

–
–78
–

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Övriga
Danmark marknader

Centralt

EBITA
EBITA-marginal, %

1 782
8,7 %

1 388
11,2 %

277
6,2 %

153
5,7 %

27
8,5 %

16
3,0 %

–78
–

Transaktionskostnader i samband med
strategiska företagsförvärv
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal, %

15
1 796
8,8 %

–
1 388
11,2 %

15
291
6,5 %

–
153
5,7 %

–
27
8,5 %

–
16
3,0 %

–
–78
–

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Övriga
Danmark marknader

Centralt

EBITDA
EBITDA-marginal, %

1 900
9,3 %

1 452
11,7 %

299
6,7 %

178
6,6 %

30
9,5 %

19
3,6 %

–78
–

Transaktionskostnader i samband med
strategiska företagsförvärv
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA-marginal, %

15
1 914
9,4 %

–
1 452
11,7 %

15
314
7,0 %

–
178
6,6 %

–
30
9,5 %

–
19
3,6 %

–
–78
–
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Operativt kassaflöde
RTM
30 september
MSEK
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Finansiella intäkter (enligt
resultaträkningen)
Finansiella kostnader (enligt
resultaträkningen)
Betald inkomstskatt (enligt
kassaflödesanalysen)
Skillnad i justering för poster som inte ingår
i kassaflödet
Operativt kassaflöde före
investeringar
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Operativt kassaflöde efter
investeringar

För de nio månaderna
som avslutades den
30 september

Räkenskapsåren

2016

2016

2015

2015

2014

2013

1 431

274

170

1 327

1 241

1 580

335

408

–101

–173

–173

–275

729

315

1 033

1 447

1 677

1 720

176

164

14

26

11

63

–432

–312

–509

–628

–864

–812

2 239

848

608

1 998

1 892

2 277

–32
–110

–22
–83

–41
–92

–51
–120

–48
–136

–25
–130

72

72

10

11

1

1

2 169

816

485

1 838

1 708

2 122

Kassagenerering
RTM
30 september
MSEK
Operativt kassaflöde
EBITDA
Kassagenerering, %

100

För de nio månaderna
som avslutades den
30 september

Räkenskapsåren

2016

2016

2015

2015

2014

2013

2 169
2 199
98,6 %

816
1 608
50,7 %

485
1 400
34,6 %

1 838
1 990
92,3 %

1 708
1 893
90,3 %

2 122
1 900
111,7 %
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Rörelsekapital, operativt kapital samt operativt kapital exklusive immateriella tillgångar
För de nio månaderna
som avslutades den
30 september
MSEK

Räkenskapsåren

2016

2015

2015

2014

2013

Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga icke-räntebärande kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Rörelsekapital inklusive upplupen ränta
Upplupen ränta
Rörelsekapital
Materiella tillgångar
Uppskjuten skatt, netto
Pensionsavsättning
Avsättningar, kortfristiga
Avsättningar, långfristiga
Operativt kapital exklusive immateriella tillgångar

3 332
3 532
42
1 027
–7
–4 564
–251
–591
2 520
136
2 656
742
108
–50
–7
–14
3 434

2 994
3 175
36
885
–3
–3 760
–254
–599
2 474
151
2 625
818
364
–63
–14
–7
3 723

2 917
2 549
38
824
–6
–3 785
–261
–577
1 700
99
1 799
727
215
–49
–7
–13
2 673

2 741
2 426
36
834
–17
–3 367
–248
–585
1 821
101
1 922
821
415
–80
–1
–6
3 070

2 745
2 256
20
928
–9
–3 315
–212
–587
1 826
119
1 945
798
570
–77
–2
–7
3 226

Immateriella tillgångar
Uppskjuten skatt hänförligt till förvärvade immateriella
tillgångar
Operativt kapital

14 347

14 027

13 873

14 342

14 283

–1 583
16 199

–1 594
16 156

–1 569
14 976

–1 654
15 758

–1 709
15 800

För beräkning av genomsnittligt rörelsekapital används fler enskilda mätvärden än de som visas ovan.
Genomsnitt beräknas som genomsnittet av ingående balans, utgående balans samt kvartalen däremellan.

Nettoskulder och externa nettoskulder
För de nio månaderna
som avslutades den
30 september
MSEK
Finansiella tillgångar exklusive derivat
Likvidamedel
Derivat
Skulder till kreditinstitut
Upplupen ränta
Aktieägarlån
Övriga räntebärande skulder
Nettoskuld
Aktieägarlån
Extern nettoskuld

Räkenskapsåren

2016

2015

2015

2014

2013

7
1 634
315
–10 006
–136
–6 886
–24
–15 095
6 886
–8 209

8
1 377
13
–10 309
–151
–6 236
–
–15 298
6 236
–9 062

7
2 360
–113
–10 009
–99
–6 388
–
–14 242
6 388
–7 854

6
1 760
–29
–10 822
–101
–5 783
–
–14 968
5 783
–9 185

9
1 525
–181
–8 629
–119
–7 603
–
–14 997
7 603
–7 394
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Organisk tillväxt
Organisk tillväxt definieras som omsättningstillväxt exklusive skillnaden i förvärv, valutakursfluktuationer och antalet
arbetade dagar. De olika komponenterna beräknas enligt följande:
Förvärv
Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av förvärv som har genomförts under den
aktuella perioden. På grund av att förvärvade verksamheter snabbt integreras i befintliga legala enheter kan inte faktisk
omsättning hänförlig till förvärvade verksamheter särskiljas. Omsättning hänförlig till förvärvade verksamheter
uppskattas därför i detta hänseende av Bolaget baserat på senast tillgängliga redovisade omsättningsuppgifter för
förvärvade verksamheter. För att uppskatta förvärvens påverkan på den faktiska omsättningsförändringen läggs de
förvärvade verksamheternas omsättning till jämförelseperiodens omsättning pro rata motsvarande den period som
de förvärvade verksamheterna bidragit till total omsättning under innevarande period.
Valutakursfluktuationer
Hur den redovisade omsättningen har påverkats av omräkning av omsättning som har uppkommit i annan valuta än
svenska kronor vid skillnader i valutakurs jämfört med motsvarande period föregående år. Den aktuella periodens
omsättning i annan valuta än svenska kronor omräknas med föregående års tillämpliga valutakurs för att eliminera den
effekt på aktuell periods totala omsättning som är hänförlig till förändringar i valutakurser mellan perioderna.
Skillnad i antal arbetsdagar
Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av skillnaden i antal arbetsdagar i den
aktuella perioden jämfört med motsvarande period föregående år. Detta motsvarar total redovisad omsättning för den
aktuella perioden dividerat med antalet arbetsdagar under den aktuella perioden multiplicerat med skillnaden i antalet
arbetsdagar jämfört med motsvarande period föregående år.
1 januari–30 september 2016
%
Tillväxt , %
Förvärv2), %
Valuta3), %
Skillnad i antal arbetsdagar4), %
Organisk tillväxt, %
1)

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övriga

7,0
–1,0
1,4
–0,6
6,6

9,5
–1,4
0,0
–0,5
7,4

0,9
0,0
6,4
–0,5
6,8

8,2
–1,2
0,0
–1,1
5,8

–0,1
0,0
–0,1
–1,1
–1,3

–10,7
0,0
3,0
–1,0
–8,6

1) Tillväxt, beräknat som total omsättningstillväxt i jämförelse med motsvarande period föregående år.
2) Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av förvärv som har genomförts under den aktuella perioden.
3) Hur den redovisade omsättningen har påverkats av omräkning av omsättning som har uppkommit i annan valuta än svenska kronor vid skillnader i valutakurs jämfört
med motsvarande period föregående år. För mer information om valutaberäkningar, se avsnitt ”Operationell och finansiell översikt – Valuta (omräkningsrisk)”.
4) Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av skillnaden i antal arbetsdagar i den aktuella perioden jämfört med motsvarande period
föregående år.

1 januari–30 september 2015
%
Tillväxt , %
Förvärv2), %
Valuta3), %
Skillnad i antal arbetsdagar4), %
Organisk tillväxt, %
1)

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övriga

3,4
–1,2
0,1
–0,3
2,0

8,3
–2,0
0,0
–0,6
5,7

–7,7
0,0
2,5
0,0
–5,2

1,3
–0,1
–3,6
0,0
–2,4

8,6
0,0
–3,9
0,6
5,3

–2,8
0,0
2,7
–0,2
–0,3

1) Tillväxt, beräknat som total omsättningstillväxt i jämförelse med motsvarande period föregående år.
2) Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av förvärv som har genomförts under den aktuella perioden.
3) Hur den redovisade omsättningen har påverkats av omräkning av omsättning som har uppkommit i annan valuta än svenska kronor vid skillnader i valutakurs jämfört
med motsvarande period föregående år. För mer information om valutaberäkningar, se avsnitt ”Operationell och finansiell översikt – Valuta (omräkningsrisk)”.
4) Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av skillnaden i antal arbetsdagar i den aktuella perioden jämfört med motsvarande period
föregående år.
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2015
%
Tillväxt , %
Förvärv2), %
Valuta3), %
Skillnad i antal arbetsdagar4), %
Organisk tillväxt, %
1)

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övriga

3,7
–1,1
0,6
–0,7
2,6

8,5
–1,9
0,0
–0,8
5,7

–7,1
0,6
3,8
–0,4
–3,1

1,8
–0,4
–2,8
–0,4
–1,8

5,9
0,0
–2,9
0,0
3,0

–4,8
0,0
4,2
–0,5
–1,2

1) Tillväxt, beräknat som total omsättningstillväxt i jämförelse med motsvarande period föregående år.
2) Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av förvärv som har genomförts under den aktuella perioden.
3) Hur den redovisade omsättningen har påverkats av omräkning av omsättning som har uppkommit i annan valuta än svenska kronor vid skillnader i valutakurs jämfört
med motsvarande period föregående år. För mer information om valutaberäkningar, se avsnitt ”Operationell och finansiell översikt – Valuta (omräkningsrisk)”.
4) Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av skillnaden i antal arbetsdagar i den aktuella perioden jämfört med motsvarande period
föregående år.

2014
%
Tillväxt1), %
Förvärv2), %
Valuta3), %
Skillnad i antal arbetsdagar4), %
Organisk tillväxt, %

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övriga

6,6
–4,9
–0,4
0,2
1,5

6,5
–3,1
0,0
0,4
3,9

12,3
–13,9
2,1
–0,4
0,0

0,5
0,0
–4,9
0,0
–4,4

8,7
0,0
–5,4
0,0
3,3

–11,6
0,0
1,2
0,5
–10,0

1) Tillväxt, beräknat som total omsättningstillväxt i jämförelse med motsvarande period föregående år.
2) Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av förvärv som har genomförts under den aktuella perioden.
3) Hur den redovisade omsättningen har påverkats av omräkning av omsättning som har uppkommit i annan valuta än svenska kronor vid skillnader i valutakurs jämfört
med motsvarande period föregående år. För mer information om valutaberäkningar, se avsnitt ”Operationell och finansiell översikt – Valuta (omräkningsrisk)”.
4) Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av skillnaden i antal arbetsdagar i den aktuella perioden jämfört med motsvarande period
föregående år.

2013
%
Tillväxt , %
Förvärv2), %
Valuta3), %
Skillnad i antal arbetsdagar4), %
Organisk tillväxt, %
1)

Koncern

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övriga

–1,0
–2,3
1,3
0,2
–1,8

2,2
–1,0
0,0
0,0
1,2

–6,5
–7,4
4,6
0,7
–8,6

–4,3
–0,1
0,6
0,0
–3,8

–3,1
0,0
0,8
0,4
–1,9

–3,8
0,0
2,8
0,6
–0,5

1) Tillväxt, beräknat som total omsättningstillväxt i jämförelse med motsvarande period föregående år.
2) Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av förvärv som har genomförts under den aktuella perioden.
3) Hur den redovisade omsättningen har påverkats av omräkning av omsättning som har uppkommit i annan valuta än svenska kronor vid skillnader i valutakurs jämfört
med motsvarande period föregående år. För mer information om valutaberäkningar, se avsnitt ”Operationell och finansiell översikt – Valuta (omräkningsrisk)”.
4) Bolagets uppskattning av hur den redovisade omsättningen har påverkats av skillnaden i antal arbetsdagar i den aktuella perioden jämfört med motsvarande period
föregående år.
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Finansiella definitioner
Icke IFRS-mått

Beskrivning

Motivering för användande

Organisk tillväxt

Omsättningstillväxt exklusive skillnaden i förvärv,
valutakursfluktuationer och antalet arbetade dagar.
För en beskrivning av beräkningen av de olika
komponenterna, se ”Utvald finansiell information –
Organisk tillväxt”.

Detta nyckeltal används av ledningen vid
övervakning av underliggande omsättningstillväxt driven av förändringar i volym, pris och
produktmix, för jämförbarheter mellan olika
perioder.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt.

EBIT ger en bild av vinst genererad av den
löpande verksamheten.

EBITA

Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar
på immateriella anläggningstillgångar.

EBITA ger en helhetsbild av vinst genererad
av den löpande verksamheten.

Justerad EBITA

EBITA exklusive jämförelsestörande poster.

Justerad EBITA anpassas till poster som
påverkar jämförbarheten och Ahlsell anser
därför att det är ett användbart nyckeltal för
att visa Bolagets resultat från den löpande
verksamheten.

EBITDA

Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar
på immateriella och materiella anläggningstillgångar.

EBITDA tillsammans med EBITA ger en
helhetsbild av vinstgenerering i den löpande
verksamheten.

Justerad EBITDA

EBITDA exklusive jämförelsestörande poster.

Justerad EBITDA anpassas till poster som
påverkar jämförbarheten och Ahlsell anser därför
att det är ett användbart nyckeltal för att visa
resultat från den löpande verksamheten.

EBITA-marginal, %

EBITA i procent av total nettoomsättning.

Ahlsell anser att EBITA-marginalen är ett
användbart nyckeltal tillsammans med
omsättningstillväxt och rörelsekapital vid
övervakning av värdeskapande.

Justerad EBITA-marginal, %

EBITA exklusive jämförelsestörande poster
i procent av nettoomsättning.

Justerad EBITA-marginal anpassas till poster
som påverkar jämförbarheten och Ahlsell anser
därför att det är ett användbart nyckeltal för att
visa resultatet från den löpande verksamheten.

EBITDA-marginal, %

EBITDA i procent av total nettoomsättning

Detta nyckeltal används för analys av
värdeskapande.

Justerad EBITDA-marginal, %

EBITDA exklusive jämförelsestörande poster
i procent av nettoomsättning.

Justerad EBITDA-marginal anpassas till poster
som påverkar jämförbarheten och Ahlsell anser
därför att det är ett användbart nyckeltal för att
visa resultat från den löpande verksamheten.

Operativt kassaflöde

Kassaflöde som baserar sig på rörelsen exklusive
finansiella transaktioner, skatter och förvärv samt
avyttringar av verksamheter.

Det operativa kassaflödet används av ledningen
för att följa kassaflödet som den löpande
verksamheten genererar.

Kassagenerering

Operativt kassaflöde i relation till EBITDA.

Kassagenerering används av ledningen för att
följa hur effektivt bundet rörelsekapital används.

Nettoskuld

Räntebärande anläggnings- och omsättningstillgångar med avdrag för räntebärande lång- och
kortfristiga skulder.

Nettoskuld är ett mått för att visa Bolagets totala
skuldsättning.

Extern nettoskuld

Nettoskuld exklusive aktieägarlån och koncerninterna skulder och fordringar.

Ahlsell anser att extern nettoskuld är ett
användbart nyckeltal för mätning av Bolagets
sammanlagda externa skuldsättning.

Extern nettoskuld/
justerad EBITDA

Extern nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA. Detta mått hjälper till att visa finansiell risk och
är ett användbart mått för ledningen vid
övervakningen av nivån på Bolagets
skuldsättning.

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i relation till eget kapital.
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Ahlsell anser att nyckeltalet visar finansiell risk
och är användbart för ledningen för övervakning
av koncernens skuldsättning.

Utvald finansiell information

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Motivering för användande

Rörelsekapital

Varulager, kundfordringar och övriga rörelsefordringar minskat med leverantörsskulder och
andra kortfristiga skulder (exklusive ränta). Måttet
är ett genomsnitt för respektive period baserat på
kvartalsdata.

Detta mått visar hur mycket rörelsekapital som
är bundet i verksamheten och kan sättas i
relation till omsättningen för att förstå hur
effektivt bundet rörelsekapital används.

Genomsnittligt rörelsekapital

Genomsnittligt rörelsekapital, beräknat som
genomsnittet av ingående balans, utgående
balans samt kvartalen däremellan.

Detta mått visar hur mycket rörelsekapital som
är bundet i verksamheten i genomsnitt och kan
sättas i relation till omsättningen för att förstå
hur effektivt bundet rörelsekapital används.

Operativt kapital

Materiella anläggningstillgångar, goodwill och
övriga immateriella anläggningstillgångar,
uppskjuten skattefordran, andelar i joint venture
och rörelsekapital minskat med uppskjuten
skatteskuld, avsättningar (lång- och kortfristiga)
samt övriga långfristiga skulder. Måttet är ett
genomsnitt för respektive period baserat på
kvartalsdata.

Detta nyckeltal mäter kapital bundet i
verksamheten, inklusive immateriella
anläggningstillgångar.

Operativt kapital (exklusive
immateriella
anläggningstillgångar)

Operativt kapital minskat med goodwill och
övriga immateriella anläggningstillgångar, samt
tillhörande uppskjuten skatt. Måttet är ett
genomsnitt för respektive period baserat på
kvartalsdata.

Detta nyckeltal mäter kapital bundet i
verksamheten exklusive immateriella tillgångar.

Genomsnittligt operativt
kapital

Genomsnittligt operativt kapital, beräknat som
genomsnittet av ingående balans, utgående
balans samt kvartalen däremellan.

Detta nyckeltal mäter det genomsnittligt
operativa kapitalet bundet i verksamheten,
inklusive immateriella anläggningstillgångar.

Genomsnittligt operativt
Genomsnittligt operativt kapital (exklusive
kapital (exklusive immateriella immateriella anläggningstillgångar) beräknat
anläggningstillgångar)
som genomsnittet av ingående balans, utgående
balans samt kvartalen däremellan.
Avkastning på operativt
kapital

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt
operativt kapital.

Detta nyckeltal mäter genomsnittligt operativt
kapital bundet i verksamheten.

Detta nyckeltal mäter avkastningen på operativt
kapital bundet i verksamheten, inklusive
immateriella anläggningstillgångar.

Avkastning på operativt
EBITA i procent av genomsnittligt operativt kapital
kapital (exklusive immateriella (exklusive immateriella anläggningstillgångar).
anläggningstillgångar)

Detta nyckeltal mäter avkastningen på bundet
eget kapital i verksamheten exklusive
immateriella tillgångar.

Avkastning på eget kapital

Vinst för perioden i procent av genomsnittligt
kapital.

Visar avkastningen som genereras på det kapital
som aktieägarna har investerat i Bolaget.

Antal anställda vid
periodens utgång

Antal personer som erhållit lön under periodens
sista månad.

Ger ledningen en förståelse för antalet
fulltidsanställda i koncernen.
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Operationell och finansiell översikt
Följande information bör läsas tillsammans med Koncernens konsoliderade finansiella och operativa
data samt konsoliderade finansiella rapporter med noter, som återfinns på annan plats i Prospektet.
Redogörelsen innehåller framåtblickande uttalanden som speglar Koncernens planer, uppskattningar och
antaganden, och Koncernens faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de som uttrycks eller antyds i
dessa framåtblickande uttalanden. Faktorer som kan orsaka eller bidra till dessa skillnader inkluderar, men
är inte begränsade till, de som diskuteras nedan och på andra ställen i Prospektet, särskilt i ”Riskfaktorer”.
Framåtblickande information är alla uttalanden i Prospektet som inte hänför sig till historiska fakta och
händelser, samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck
som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”bedömer”, ”antar”, ”förutser”, ”kan”, ”vill”, ”ska”,
”bör”, ”enligt uppskattning”, ”anser”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”såvitt är känt” eller
liknande uttryck som identifierar information som är framåtblickande. Framåtblickande uttalanden är
baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden. Sådana framåtblickande uttalanden är föremål
för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika
väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena,
eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i,
uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga.
Om inget annat anges härrör den utvalda finansiella informationen nedan från (i) Ahlsells reviderade
konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015,
2014 och 2013 vilka har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, såsom de
antagits av Europeiska Unionen (”IFRS”) och reviderats av Ahlsells oberoende revisorer, såsom anges i
deras revisionsrapport som återfinns därtill, och (ii) Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsinformation
i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016, med
jämförelsesiffror för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015, vilka har upprättats
i enlighet med IAS34 såsom de antagits av Europeiska Unionen, och översiktligt granskats av Ahlsells
oberoende revisorer, som anges i deras rapport som återfinns därtill.
Finansiella termer som inte definieras i följande avsnitt har samma innebörd som definierats i avsnitten
”Utvald finansiell information”, ”Ordlista” och ”Definitioner”.
Den finansiella informationen för den tolvmånadersperiod som avslutades den 30 september 2016
(”RTM 30 september 2016”) som presenteras nedan har hämtats från Ahlsells ej reviderade konsoliderade
delårsinformation i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september
2016.

Översikt
Ahlsell är en ledande nordisk distributör inom produktsegmenten VVS, El och Verktyg & Förnödenheter:1)
•• Segmentet VVS innefattar huvudsakligen installationsmateriel för uppvärmning, rör, ventilation, nedkylning
samt vatten och avlopp.
•• Segmentet El innefattar kablar och material, belysning
och tillbehör, automatisering, data, telefoni och
säkerhet, och andra el-produkter, såsom
mätinstrument.

•• Segmentet Verktyg & Förnödenheter innefattar
verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning, byggprodukter och andra lagervaror.
Som den enda betydande distributören i Norden med ett
produktutbud som omfattar dessa tre produktsegment,
erbjuder Ahlsell ett unikt mervärde för kunder som en
”One-stop-shop”. Ahlsells omfattande produktutbud,
dess högkvalitativa distribution och decentraliserade och
starka säljkår utgör basen för Koncernens konkurrensfördelar. Koncernens största segment är Sverige följt av

1) Ahlsell har en marknadsandel om cirka 21 procent på den adresserbara marknaden. För ytterligare detaljer, se avsnitt ”Branschöversikt – Konkurrens
situation – Huvudkonkurrenter”.
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Norge och Finland som tillsammans representerade 97
procent av Koncernens totala nettoomsättning under
RTM 30 september 2016.1) Ahlsell bedriver även verksamhet i Danmark, Estland, Polen och Ryssland. Under
RTM 30 september 2016 rapporterade Koncernen en
nettoomsättning på 23,7 miljarder SEK och justerad
EBITA uppgick till 2,1 miljarder SEK.2) Ahlsell har huvudkontor i Stockholm, Sverige, och hade 5 129 FTEs per den
30 september 2016.
Som distributör agerar Ahlsell länk mellan tillgång och
efterfrågan och har en stark position i värdekedjan och
skapar ett tydligt värde för såväl kunder som leverantörer.
Under 2015 distribuerade Koncernen cirka 380 000 olika
artiklar 3) från cirka 3 300 leverantörer4) till cirka 100 000
aktiva kunder5). Under sin 139-åriga historia, har Ahlsell
skapat ett starkt varumärke och byggt långtgående relationer till kunder och leverantörer, vilket ytterligare befäst
den starka positionen i värdekedjan.
Ahlsell grundades år 1877 när Bernström & Co.
började sälja pumpar och tröskverk i Sverige. Ahlsell har
ett stolt arv av kontinuerlig utveckling och långvarig framgång. Genom expansion till nya geografiska områden och
nya produkt- och kundsegment har Ahlsell utvecklats från
en svensk distributör av värme- och sanitetsprodukter till
en nordisk distributör aktiv inom tre produktsegment.
Ahlsells strategi är att fortsätta expandera till nya produkt
och kundsegment genom att dra fördel av sin starka
position i Norden.

Nyckelfaktorer som påverkar Koncernens
rörelseresultat, finansiella ställning och
kassaflöde
Ahlsells rörelseresultat, finansiella ställning och kassaflöde har påverkats av, och förväntas fortsättningsvis
påverkas av, ett antal nyckelfaktorer. Faktorerna kan delas
in i grupper kopplade till försäljningsvolym, prisrealisering
och mix, köpvillkor, operationell effektivitet, kapitaleffektivitet samt övrigt. Dessa grupper diskuteras i detalj nedan.
Försäljningsvolym
Koncernens nettoomsättning och följaktligen dess rörelseresultat drivs av volymen av sålda varor, vilken under de
analyserade perioderna har påverkats av tillväxtinitiativ,
förvärv, korsförsäljning, ekonomisk- och marknadsutveckling på de platser där Koncernen verkar samt säsongs
variationer.

Tillväxtinitiativ
Ahlsell har utarbetat ett antal tillväxtinitiativ i syfte att
stödja lönsam expansion inom nya och befintliga
segment. Dessa initiativ inkluderar fortsatt breddning av
produktsortiment, utvidgning av dess produktportfölj till
nya kundsegment på byggmarknaden och i industrin,
övertagande av en större andel av kundernas inköp under
de kommande åren, förvärv och integrering av verksamheter i Norden samt expansion av Koncernens säljkår och
antalet butiker. Ahlsell avser fortsätta med dessa initiativ
samt i framtiden implementera nya initiativ. För mer information, se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning – Initiativ för
organisk tillväxt”.
Förvärv
Förvärv har en nyckelroll i Ahlsells tillväxtstrategi och i
dess expansion av marknadsandelar, produktsegment,
kundsegment och geografisk närvaro. Därutöver har
Ahlsells förvärv typiskt sett levererat betydande synergier och samtidigt stärkt Koncernens konkurrenskraft,
och samtliga faktorer har bidragit till att driva Koncernens
försäljningsvolymer och rörelseresultat. Ahlsell har förvärvat totalt 51 verksamheter sedan 2003, varav 16 verksamheter sedan den 1 januari 2013. Dessa förvärv har bidragit
till att Koncernens nettoomsättning ökat 2,4 gånger (2,0
gånger direkt hänförligt till förvärven) och EBITA har ökat
4,5 gånger från 2003 till RTM 30 september 2016.
Koncernen kommer att eftersträva att fortsätta att
regelbundet identifiera, utvärdera och genomföra potentiella förvärv vilka uppfyller Ahlsells förvärvskriterier vad
gäller storlek, generering av kassaflöde, potentiella synergier, strategisk passform och pris. Koncernen har en
omfattande förvärvsplan innefattande 200 företag i
Norden med total omsättning uppskattad till 28 miljarder
SEK och har inlett diskussioner med ca. 5–10 bolag.
Därutöver för Ahlsell en förteckning över ytterligare 1 800
identfierade möjligheter. För mer information avseende
Koncernens förvärv, se avsnitten ”Verksamhetsbeskriv
ning – Styrkor och konkurrensfördelar – Väsentlig tillväxt
från företagsförvärv med bevisad lönsamhet och en
omfattande pipeline” och ”Verksamhetsbeskrivning –
Strategi – Tillväxt genom förvärv”.

1) Sverige representerade 64 procent, Norge 20 procent, Finland 13 procent, Danmark 1 procent och Övriga marknader 2 procent av Ahlsells netto
omsättning under RTM 30 september 2016.
2) För mer information se ”Utvald finansiell information”.
3) Cirka 380 000 artiklar avser summan av alla artiklar distribuerade i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oys affärssystem under 2015. Det
totala antalet inkluderar ett betydande antal liknande eller identiska produkter sålda i Ahlsells nyckelmarknader men räknas som skilda på grund av att
de har individuella serienummer i de geografiska segmenten.
4) Det totala antalet leverantörer omfattar alla leverantörer med ett köpvärde om minst 10 000 SEK under 2015. Inkluderar Ahlsell Sverige AB, Ahlsell
Norge AS och Ahlsell Oy som totalt utgör 94 procent av Koncernens nettoomsättning under 2015.
5) Inkluderar kunder i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy och definieras som kunder som köper för 1 500 SEK, 1 500 NOK, eller 150
EUR under 2015.
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Korsförsäljning
Korsförsäljning av produkter mellan kategorier är en
nyckelkomponent i Ahlsells affärsmodell och tillväxtstrategi. Genom att erbjuda ett brett produktsortiment har
Koncernen skapat ett ”One-stop-shop”-erbjudande till
sina kunder, vilket möjliggör för kunderna att göra alla sina
inköp hos en enda distributör. Samtidigt som den medför
betydande praktiska fördelar för kunder, är korsförsäljning
en viktig drivkraft för Ahlsells försäljningsvolymer. Under
2015 var 87 procent av kunderna multisegmentsköpare
och handlade åtminstone en produkt utanför sitt primära
produktsegment.1) Koncernen anser att det finns en betydande framtida potential att öka och fördjupa korsförsäljningen ytterligare baserat på intern benchmarking. Ahlsell
anser att korsförsäljning kan öka avsevärt genom ytterligare investeringar i butiksnätverket, vidareutveckling av
säljkåren och Ahlsells e-handelsplattform.
Ekonomisk- och marknadsutveckling
På grund av installationsarbetens sena inträde i en byggprocess, har Koncernen en god förmåga att förutse framtida efterfrågan, en utveckling som generellt är synlig och
transparent för marknaden, och Koncernen anser sig i
viss mån kunna anpassa kostnader och lagernivåer vid en
förväntan om svagare efterfrågan, vilket även gäller priser
och lagernivåer vid en förväntan om högre efterfrågan.
För mer information om marknaden och regioner inom
vilka Koncernen bedriver verksamhet, inklusive historisk
tillväxt och marknadstillväxtutsikterna, se avsnitten
”Verksamhetsöversikt – Historisk marknadstillväxt” och
”Branschöversikt – Marknadsutsikter”.
Säsongsvariation
Givet dess kategorier av nyckelkunder och exponeringen
mot slutmarknad, kan Ahlsell uppleva tillfälliga säsongsvariationer i efterfrågan på sina produkter, framförallt
beroende på semestersäsonger och skiftande väderförhållanden i Norden under året. Allmänna helgdagar (i
synnerhet påsken) och semestertider (typiskt sett i slutet
av det andra kvartalet och början på det tredje kvartalet)
tenderar att orsaka tillfällig nedgång i bygg- och renoveringsaktiviteten och vissa industriella produktionsprocesser. Variation i efterfrågan kan också orsakas av extrema
väderförhållanden, såsom ovanligt varmt eller torrt väder,
vilket kan öka eller främja byggaktivitet, såväl som kallt
och blött väder, vilket kan komma att försena byggprojekt. Historiskt har Ahlsells försäljning toppat vid slutet av
det tredje kvartalet och i början av det fjärde kvartalet
vilket är i linje med byggcyklerna då projekt färdigställs
före inträdet av de mer ogynnsamma arbetsförhållandena
som vanligtvis inträder under vintermånaderna i Norden.

Prisrealisering och mix
En högst väsentlig drivkraft för Ahlsells nettoomsättning,
bruttomarginal och rörelseresultat är dess förmåga att
realisera konkurrenskraftiga men generellt lönsamma
prisnivåer bland Bolagets kundbas och produktsortiment.
Detta åstadkoms genom prissättning men också genom
att aktivt hantera Bolagets produktmix kombinerat med
prissättning. Givet det omfattande spektrumet av produkter, och kombinationer av dessa, samt beställningar sålda
av Ahlsell bland tusentals kunder, är det ofta svårt att på
ett precist sätt urskilja effekten av pris från effekten av
mix, och Koncernen anser att de två bör studeras tillsammans i termer av kombinerad effekt.
Prisrealisering på sålda produkter
Ahlsells strategi är att tillhandahålla mervärde till kunder,
och Bolagets prissättningsstrategi återspeglar detta.
Koncernen har utvecklat ett sofistikerat system för att
erbjuda konkurrensmässiga priser för sina kunder i de
olika kategorier i vilka de handlar mer och mindre frekvent. En av de viktigaste faktorerna för Koncernens
marginalutveckling är hur disciplinerad den är i användandet av det aktuella tillvägagångssättet för prissättning.
Varje kund har sin egen uppsättning rabatter gentemot
fasta prissättningsarrangemang som baseras på ett
begränsat antal standardalternativ, i vilka säljarna kan göra
nödvändiga individuella justeringar. För stora projekt tas
ofta speciella offerter fram.
Mix
En annan faktor som väsentligt påverkar Ahlsells nettoomsättning, bruttomarginal och rörelseresultat är mixen
avseende kunder, produkter (inklusive kundvagnssammansättning) och försäljningskanaler.
Kund: Köpbeteendet hos kunder varierar kraftigt beroende på storlek samt mellan branscher. Marginaler på
små- och medelstora företagskunder tenderar att vara
aningen högre på grund av storleken på deras inköp och
deras verkande i flera segment. På motsvarande sätt
tenderar stora installatörer att generera lägre marginaler
på grund av deras skalfördelar och ett beteende med
lågkostnadsinköp.
Produkt: Mixen mellan, och inom, vart och ett av Koncernens produktsegment påverkar marginalerna, eftersom
prissättning varierar, både i allmänhet och på individuell
kundnivå. Bredden av Ahlsells produktutbud möjliggör
därutöver ökad korsförsäljning vilket typiskt sett genererar högre bruttomarginaler. På produktsegmentbasis
innehåller produktsegmentet Verktyg & Förnödenheter
de av Ahlsells produkter som har högst marginal, delvis

1) Uppgifterna avser Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy. För att kvalificera som en multisegmentsköpare måste kunden vara en aktiv
kund (inköp för minst SEK 1 500, NOK 1 500, EUR 150) med minst 1,0 procent av sina totala inköp från sitt näst största produktsegment under 2015.
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på grund av de högre försäljnings- och lagerkostnaderna
som är förknippade med dessa produkter. Produktsegmentet El innehåller några av produkter med lägre marginal på grund av hög grad av standardisering och leverantörsdynamik. Marginalerna på produkterna i VVSsegmentet varierar avsevärt, men genomsnittet är
liknande den genomsnittliga produktmarginalen i Koncernen som helhet.
Försäljningskanaler: Ahlsells butiker genererar typiskt
sett högre marginaler än dess andra försäljningskanaler,
framförallt beroende på att de kunder som utnyttjar butikerna mest frekvent brukar driva på ökad korsförsäljning.
Internetkanaler används oftare av större kunder med
inköp av väsentlig storlek och ytterligare rabatt ges ofta
för beställningar genom dessa kanaler. Produkter som
säljs direkt från leverantörernas fabriker eller i transit via
Ahlsells lager generar typiskt sett de lägsta marginalerna
på grund av en stor andel projektförsäljning, vilken tenderar att innebära lägre försäljningspriser, icke-prioriterade
leverantörer och mer individuell bedömning vad avser
prissättning.
Köpvillkor
Ahlsell bedömer sig ha konkurrenskraftiga köpvillkor.
Bolaget hänför stabiliteten av bruttoresultatet delvis till
sin förmåga att förbättra leverantörsvillkor genom förbättringar i sitt erbjudande till leverantörer och välstrukturerade och samordnade förhandlingar.
Ahlsell får ofta rabatter från leverantörer, vilken
omedelbart dras av från det pris som Koncernen faktureras. Leverantörer erbjuder Koncernen rabatter på inköp
baserat på inköpsvolym, relation med leverantören och
leverantörernas strategiska hänsynstaganden, såsom
deras önskan att främja försäljningen av sin produkt
genom en särskild kanal. Vidare ingår Ahlsell varje år avtal
med många av sina leverantörer som genererar bonus för
inköp till varulager (”leverantörsbonusar”), vilka grundar
sig på ett antal olika parametrar hänförliga till attraktionskraften i Ahlsells erbjudande till leverantören. Generellt
följer leverantörsbonusar en av tre modeller: (i) fast årlig
bonus, (ii) rörlig bonus baserad på inköpsvolymen, eller
(iii) i vissa fall en rörlig bonus baserad på tillväxten i
Ahlsells inköp. Ahlsell periodiserar mottagandet av leverantörsbonusar som en minskning av dess kostnader för
sålda varor, baserat på framsteg i förhållande till intjänande av leverantörsbonusar, med hänsyn tagen till
kumulativa inköp av varulager under perioden och planerade inköp till slutet av perioden. En uppskattning av ej

intjänade leverantörsbonusar ingår i det redovisade värdet
av varulager vid varje periods slut för leverantörsbonusar
avseende produkter som ännu inte sålts.
Operationell effektivitet
Ahlsells resultat och kassaflöden påverkas av dess
förmåga att optimera sina driftskostnader. Förutom
kostnaden för sålda varor och kostnader som har nära
samband med denna, såsom orderhantering, paketering
och frakt, är Koncernens kostnader och utgifter endast
delvis drivna av volymer. Den enskilt största kostnadsposten för Koncernen är personalkostnader, vilken inbegriper
arvoden och kostnader för förmåner för anställda och
tenderar att vara fast på kort sikt, men relativt rörlig på
medellång och lång sikt. Ahlsells personalkostnader
påverkas av Ahlsells anställnings- och rekryteringsbeslut,
samt Ahlsells årliga förhandlingar med de anställdas fackföreningar. När Ahlsells försäljningsvolymer ökar, ökar
typiskt sett även personalkostnaderna i absoluta termer
till följd av rekryteringar, men brukar i relativa termer
minska (allt annat lika) på grund av operativa hävstångseffekter. Detta gäller särskilt för de norska och finska
segmenten, eftersom de för närvarande bedriver verksamhet med lägre stordriftsfördelar. Ökad förekomst av
orderläggning online bidrar även till att minska försäljningskostnader. De flesta av de återstående kostnadsposterna är kortsiktiga fasta kostnader, såsom produktutveckling, administration, lokaler, IT, reklam samt
marknadsföringskostnader.
Kapitaleffektivitet
Ahlsells finansiella ställning och kassaflöde påverkas av
dess kapitaleffektivitet. Koncernen arbetar under en
mycket kapitaleffektiv modell med operativt kassaflöde
om 1 838,0 MSEK, motsvarande en kassagenerering om
92,3 procent, för räkenskapsåret som avslutades den 31
december 2015. Ahlsell hade dessutom en avkastning på
operativt kapital1) om 57 procent under 2015 samt 63
procent under RTM 30 september 2016.
Vidare har Koncernen ett lågt rörelsekapital, vilket har
minskat till 8 procent av Koncernens omsättning per den
31 december 2015 från 9,5 procent av Koncernens
omsättning per den 31 december 2013. Per den 31
december 2015 uppgick Koncernens rörelsekapital till 1,8
miljarder SEK motsvarande 8,0 procent av nettoomsättningen. Detta åstadkoms genom Koncernens effektiva
logistik- och inköpskapacitet, vilket uppnådde en lager
omsättning2) på 3,6 gånger 3) under 2015. Koncernen har
dessutom åstadkommit förmånliga betalningsvillkor där

1) Avkastning på operativt kapital definieras som justerad EBITA som procent av genomsnittligt operationellt kapital (exklusive immateriella tillgångar).
För mer detaljer se avsnitt ”Utvald finansiell information”.
2) Detta beräknas som kostnaden för sålda varor RTM 30 september 2016 för butiks- och lagerförsäljning dividerat med utgående lager.
3) Detta beräknas som kostnaden för sålda varor för butiksförsäljning (7,5 MSEK) och lagerförsäljning (2,9 MSEK) för räkenskapsåret som avslutades
den 31 december 2015 dividerat med utgående lager (2,9 MSEK) per den 31 december 2015.
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den genomsnittliga kundbetalningen mottagits inom cirka
36 dagar och den genomsnittliga leverantörsfakturan
betalats inom cirka 56 dagar under 2015. Ahlsell har historiskt lyckats förbättra sin rörelsekapitalnivå och fortsätter
att eftersträva gradvis förbättring i sin framtida
rörelsekapitalnivå.
Ahlsells rörelsekapital når typiskt sin lägsta punkt vid
slutet av fjärde kvartalet då lagernivåerna minskas inför
lågsäsongen och kundfordringar generellt betalas av
kunderna innan räkenskapsårets slut, vilket tenderar att
avsevärt öka Koncernens operativa kassaflöde under det
fjärde kvartalet i jämförelse med resten av året.
Koncernens investeringar, vilka i huvudsak består av
förvärv samt investeringar i expansion av lager samt IT,
har minskat sedan 2014. Ahlsell strävar kontinuerligt efter
att optimera sin framtida investeringstakt.
För ytterligare information och finansiella resultatmått
som ytterligare illustrerar Koncernens kapitaleffektivisering se avsnitt ”Utvald finansiell information – Finansiella
definitioner – Icke IFRS-mått”.
Övrigt
Koncernens rörelseresultat, finansiella ställning och
kassaflöde påverkas också av dess valutaexponering
samt skatte- och räntenivåer.
Valuta (transaktionsexponering)
Även om Koncernen importerar varor i en mängd olika
valutor är dess valutaexponering låg givet hur exponeringen är uppdelad mellan marknader eftersom Koncernen verkar i flera regioner. Ahlsell har historiskt sett generellt kunnat föra över prishöjningar, på grund av negativa
valutakursförändringar, på sina kunder. Därtill, under perioder av positiva valutakursförändringar, har Ahlsell historiskt sett kunnat behålla fördelen av dessa förändringar i
valutakurser and därmed ökat sin vinst till följd av positiva
valutafluktuationer. Leverantörerna kan vidare eventuellt
öka priserna på hela marknaden på grund av valutakursförändringar, de absorberar även delar av valutaförändringarna på kort sikt på grund av villkoren i
leverantöravtalen.
En betydande del av Koncernens omsättning och
intäkter, liksom majoriteten av Koncernens indirekta kostnader och leverantörsbetalningar, genereras i lokal valuta.
Tabellerna nedan visar de olika valutornas andel av leverantörsbetalningarna för Koncernens tre största dotterbolag. Dotterbolagen bidrog med 94 procent av Koncernens
omsättning under räkenskapsåret som avslutades den
31 december 2015. Som framgår av tabellen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 betalas

majoriteten av leverantörerna i lokal valuta i det land där
dotterbolagen bedriver sin verksamhet, vilket begränsar
transaktionsexponeringen.
Leverantörsbetalningar per valuta (2015)
Valuta (%)1)

Ahlsell
Sverige AB

Ahlsell
Norge AS

Ahlsell Oy

91
0
6
3

6
89
4
1

4
0
94
2

Svensk krona
Norsk krone2)
Euro2)
Övrigt2)

1)	Informationen i tabellen är hämtad från Koncernens interna
rapporteringssystem.
2)	Belopp i utländsk valuta har konverterats till svenska kronor genom den
genomsnittliga valutakurs för 2015.

Skatt
Koncernens samlade skattenivå är resultatet av en blandning mellan bolagsskattesatserna från dess verksamheter i Koncernens geografiska segment. Ahlsells viktade
genomsnittliga skattenivå uppgick till 22,1 procent för
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015,
återspeglande bolagsskattesatsen för varje segment som
anges nedan.
Geografiska segment (%)1)
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Andra marknader2)

Bolagsskattesats (2015)
22,0
25,0
20,0
22,0
19,7

1)	Informationen i tabellen är hämtad från Koncernens interna
rapporteringssystem.
2)	Detta återspeglar den genomsnittliga bolagsskattesatsen i Estland, Polen
och Ryssland under 2015.

Koncernens effektiva skattesats var –69,7 procent, 138,8
procent respektive –540,8 procent för räkenskapsåren
som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013,
jämfört med moderbolagets skattesats om 22,0 procent
för vart och ett av åren. Skillnaden mellan den effektiva
skattesatsen och moderbolagets tillämpliga skattesats
har framförallt varit hänförligt till icke avdragsgilla räntor
på aktieägarlån.
Koncernen bedömer att dess underliggande skattesats1) kommer att uppgå till bolagsskattesatsen viktat
enligt EBITA-fördelning per land. Den underliggande
skattesatsen kan även minskas genom underskottsavdrag i respektive land. Per den 31 december 2015 hade
Koncernen underskottsavdrag uppgående till 183 miljoner NOK i Norge.

1) Den underliggande skattesatsen motsvarar Koncernens skattesats utan hänsyn till icke avdragsgill ränta på aktieägarlån, vilka påverkade Koncernens
tidigare effektiva skattesatser.
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Refinansiering
Per den 30 september 2016 hade Koncernen en extern
nettoskuld om 8 209,2 miljoner SEK, vilket motsvarade
3,7 gånger justerad EBITDA för RTM 30 september 2016.
Refinansieringen i samband med Erbjudandet förväntas
inte förändra Ahlsells skuldkvot eller likviditet. Bolaget
kommer dock att behöva skriva ned sina kapitaliserade
kostnader med anledning av att den Befintliga finansieringen ersätts före förfallotidpunkten. Dessa nedskrivningskostnader kommer, tillsammans med kostnaderna
för förtidslösen av lån, att belasta Bolagets resultat negativt med ett belopp om cirka 240 MSEK under fjärde kvartalet 2016, men kommer inte ha någon påverkan på
Koncernens kassaflöde. Vidare kommer det högre kassaflödet vilket vanligen observeras under årets fjärde kvartal
förväntas minska nettoskulden i förhållande till EBITDA
vid 2016 års slut, vilket är i linje med historiska trender.
Refinansieringen i samband med Erbjudandet kommer
kräva att Koncernen efterlever finansiella villkor (covenanter) och kommer påverka Koncernens räntekostnader, se
avsnitt ”Kapitalisering, skuldsättning och övrig finansiell
information – Kapitalstruktur i samband med noteringen”.
Räntorna kommer att baseras på relevant IBOR för
belåningen plus en marginal. Bolaget uppskattar att detta

kommer att resultera i en sammanlagd ränta (relevant
IBOR plus marginal) om cirka 2 procent inklusive säkring
för 2017. För räkenskapsåret som avslutades 31 december 2015 och de nio månaderna som avslutades den 30
september 2016 var den externa genomsnittliga räntan
cirka 7 procent.

Nyckelfaktorer som påverkar jämförbarhet
De faktorer som beskrivs nedan beskriver viktiga underliggande händelser som påverkar jämförbarheten av
Koncernens rörelseresultat under de perioder som
diskuteras.
Förvärv
Koncernen har förvärvat 51 verksamheter sedan 2003,
varav 16 förvärv har genomförts sedan den 1 januari
2013. Koncernens resultat påverkas av tidpunkten för och
integration av dessa förvärv. Jämförbarheten av Koncernens rörelseresultat för räkenskapsperioderna som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013 och de nio
månader som avslutades den 30 september 2016 respektive 2015 påverkades av att olika stora förvärv och avyttringar slutligt genomfördes under dessa perioder.

Nedan tabell redovisar Koncernens förvärv sedan 1 januari 2013:
Förvärv

Datum för förvärv

Beskrivning

JABAC-TVM AB

Februari 2013

lokalt grossistföretag med etablering i Södertälje

JOISAB AB

Juni 2013

lokalt grossistföretag med etablering i Karlstad som säljer ett brett sortiment av
svetsutrustning, verktyg och industriförnödenheter

IC Sundsvall AB

Augusti 2013

lokalt grossistföretag med etablering i Sundsvall som säljer ett brett sortiment av
svetsutrustning, verktyg och industriförnödenheter

Proffpartner1)

September 2013

norsk leverantörer av verktyg och personlig skyddsutrustning

Net Access AB

Oktober 2013

distributör av passiva och aktiva komponenter för el, data och telekommunikation

Hjelmbergs AB

Februari 2014

lokalt grossistföretag med etablering i Karlshamn som säljer ett brett sortiment av
verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning, förnödenheter och stål

Rob. Holmquist AB

Maj 2014

distributör som säljer ett brett sortiment av VVS-produkter till i huvudsak lokala
installationsbolag i Borås och Falkenberg

HauCon Sverige AB

September 2014

distributör av produkter inom områdena betong, armering och formsättning

Skandinaviska
Byggprodukter Väst AB

September 2014

distributör huvudsakligen till byggindustrin med ett brett sortiment av produkter för
armering och formsättning

Almén Special Fastener AB

November 2014

distributör som är specialiserad på kundanpassade infästningsprodukter för miljöer
med särskilda kvalitetskrav

Sata Automaatio Oy

September 2015

lokalt handelsföretag med etablering i Björneborg och Raumo, Finland som säljer ett
brett sortiment av elektriska automationsprodukter

Verktygshuset i Kiruna AB

December 2015

säljare med ett brett sortiment av verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning och
förnödenheter

Weldab Industricenter

December 2015

lokalt industrihandelsföretag med etablering i Östersund och med ett sortiment som
omfattar verktyg, svets & slip, maskiner, personlig skyddsutrustning och förnödenheter

Elgross'n i Göteborg AB

Juni 2016

distributör specialiserad på belysning och elinstallation

Prevex AB

Augusti 2016

industriåterförsäljare med fokus på den professionella byggmarknaden i Göteborg och
Malmö

1)	Förvärvet av Proffpartner AS inkluderade även Lexow AS och Proffpartner Security AS. I samband med förvärvet av Proffpartner AS förvärvade Ahlsell även
Proffpartner Bergen AS, som bestod av tre anläggningar belägna i Bergen.
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Valuta (omräkningsrisk)
Ahlsell bedriver verksamhet i sju länder och redovisar följaktligen såväl kostnader som nettointäkter i flera olika
valutor, för närvarande svenska kronor, euro, polska zloty,
norska kronor, danska kronor och rysk rubel. I samband
med upprättandet av koncernredovisningen omräknas
varje dotterbolags resultat- och balansräkning, vilka initialt
framtas i respektive dotterbolags lokala valuta, till
svenska kronor, innebärande att valutakursen påverkar
Koncernens resultat. Balansräkningen omräknas till
svenska kronor baserat på valutakursen vid slutet av den
aktuella rapportperioden och resultaträkningen omräknas
till genomsnittskursen under perioden (för de fall att
sådant genomsnitt inte utgör en rimlig uppskattning av de
valutakurser som rådde vid tidpunkten för de transaktioner som gav upphov till sådana intäkter och kostnader
omräknas istället valutakurserna vid datumet för relevant
transaktion).
Nedan tabell visar nettoexponering för Ahlsells
utländska nettotillgångar per valuta per den 31 december
2015.
Koncernvaluta (land)
(MSEK)1)
EUR (Finland och Estland)
DKK (Danmark)
NOK (Norge)
PLN (Polen)
RUB (Ryssland)
Total

Utländska nettotillgångars
exponering per valuta (2015)2)
177,2
389,9
3 354,9
18,3
–47,5
3 892.8

1)	Belopp konverteras till svenska kronor beräknat utifrån valutakursen på
balansdagen: EUR 9,135; NOK 0,956; DKK 1,224; PLN 2,155 och RUB 0,114.
2)	Hämtad från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter
per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014
och 2013.

Arbetade dagar
Koncernens nettoomsättning påverkas även av antalet
arbetade dagar i vart och ett av dessa geografiska
segment. Antalet arbetade dagar definieras som helgfri
vardag och påverkas av helger och infallande nationella
helgdagar och högtider. Till exempel minskade för 2013
till 2014 antalet arbetade dagar i Koncernen i Sverige från
250 till 249, vilket hade en negativ påverkan om 0,2
procent på Koncernens nettoomsättning, och antalet
arbetade dagar ökade från 249 år 2014 till 251 år 2015,
vilket hade en positiv påverkan på Koncernens nettoomsättning med 0,7 procent.
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Beskrivning av segment
Geografiska segment
Bolaget agerar lokalt och Ahlsellkoncernens organisationsmodell är utformad för att stödja detta. Organisationsstrukturen fokuserar på den lokala marknaden där
den har ett stort antal butiker. Denna struktur tillåter
Ahlsell att bibehålla en hög nivå av flexibilitet och närhet
till sina kunder.
Koncernen bedriver sin verksamhet utifrån en geografisk fördelning baserat på de länder där Koncernen bedriver verksamhet. Koncernens geografiska segment är:
Sverige, Norge, Finland, Danmark och Övriga marknader
(som omfattar Estland, Ryssland och Polen). Till detta
kommer centrala kostnader innefattande koncernöver
gripande administrativa funktioner och omkostnader
samt elimineringar av intäkter och kostnader mellan
segmenten.
För mer information om Koncernens geografiska segment, se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning – Organisation”.
Produktsegment
Utöver geografisk segmentsrapportering redovisar
Koncernen även extern nettoomsättning per produkt
område, vilka utgörs av VVS, El samt Verktyg & Förnödenheter. För mer information avseende Koncernens
produktsegment, se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning
– Kunderbjudande”.

Nyligen inträffade väsentliga händelser
För en beskrivning av nyligen inträffade händelser, se
avsnitt ”Kapitalisering, skuldsättning och övrig finansiell
information – Väsentliga händelser efter 30 september
2016”.

Nyckeltal
Koncernen mäter flera nyckeltal för att följa verksamhetens finansiella och operativa resultat. Dessa nyckeltal har
hämtats från Ahlsells interna operativa och finansiella
rapportering. Eftersom dessa nyckeltal inte fastställs i
enlighet med allmänt vedertagna redovisningsstandarder
kan de vara föremål för olika beräkningar, vilket kan
medföra att de inte är jämförbara med liknande nyckeltal
för andra bolag.
Organisk tillväxt representerar en nyckelvariabel som
Ahlsell övervakar. Organisk tillväxt exkluderar skillnaden i
antalet arbetsdagar, valutakursförändringar och förvärv.
För mer information om Koncernens nyckeltal, se
avsnitt ”Utvald finansiell information – Utvalda nyckeltal”.
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Förklaring av poster i resultaträkningen
Nettoomsättning
Koncernen redovisar sina intäkter exklusive moms,
volymrabatter och ersättning för retur av felaktiga produkter. Bolaget uppskattar och gör avsättningar för returer av
felaktiga produkter vid tidpunkten för försäljningen.
Volymrabatter bedöms utifrån förväntade årliga volymer.
Intäkter redovisas när Koncernen har levererat produkter
till en kund och de väsentliga risker och förmåner som är
förknippade med varorna har övergått till kunden och det
är skäligt att anta att motsvarande belopp kommer att
betalas.
Kostnad för sålda varor
Kostnad för sålda varor omfattar huvudsakligen rörliga
inköpskostnader för varor samt produktionskostnader för
tjänster som Koncernen har sålt inklusive lagerförändring
och inkurans tillsammans med miljöavgifter hänförliga till
kylmedel. Kostnader som Koncernen ådrar sig för att få
produkter till sina lager såsom införselavgifter, tull och
förpackning ingår också i kostnad för sålda varor.
Mottagna leverantörsbonusar betraktas som en minskning i förhållande till inköpspriset och dras därmed av från
kostnad för sålda varor.
Kursdifferenser på rörelsefordringar, krav och skulder,
inklusive sådana hänförliga till leverantörsskulder och
gäldenärer, ingår också i kostnad för sålda varor.
Kostnad för sålda varor omfattar även fasta kostnader i
samband med lagring och produktion, inklusive löner till
anställda på lager, kostnader för nyttjande av lokaler,
användning av maskiner och utrustning, IT-system som
används för lager och inköp samt avskrivning på maskiner, utrustning och byggnader som används för lagring.
Bruttoresultat
Bruttoresultatet är nettoomsättningen minskat med kostnad för sålda varor.
Försäljningskostnader
Försäljningskostnader utgörs främst av ersättning och tillhörande kostnader för försäljnings- och marknadsföringspersonal, inklusive säljares kostnader för annonsering på
mässor, marknadsföring mot företag, marknadsfrämjande åtgärder, resor i samband med Koncernens försäljnings- och marknadsföringsverksamhet samt tillhörande
beläggnings- och utrustningskostnader och övriga marknadsföringskostnader. Försäljningskostnaderna inkluderar
även avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar och nedskrivningar för tillgångar som innehas för
försäljning.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består främst av ersättning och
tillhörande kostnader för ledande befattningshavare,
ekonomi, HR, och övrig administrativ personal utom arvoden, fördelade lokalkostnader och övriga ersättningar.
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter omfattar vinster från försäljning av
rörelser, försäljning av anläggningstillgångar, intäkter från
uthyrning och uthyrning av fastigheter i andra hand och
diverse övriga intäkter.
Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader omfattar förluster från försäljning
av rörelser, försäljning av anläggningstillgångar och
diverse övriga kostnader.
Rörelseresultat
Rörelseresultat är Koncernens bruttoresultat inklusive
övriga rörelseintäkter och avdrag för försäljningskostnader, administrationskostnader och övriga
rörelsekostnader.
Finansiella intäkter
Finansiella intäkter omfattar ränta på Koncernens likvida
medel, vinster på grund av valutakursförändringar som
inte ingår i kostnad för sålda varor, omvärdering av derivat
och vissa övriga finansiella intäktsposter.
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader omfattar räntekostnader hänförliga
till Koncernens skulder (inklusive kostnader för upptagna
lån) förluster på grund av valutakursförändringar, bortsett
från de som ingår i kostnad för sålda varor, omvärdering
av derivat och vissa övriga finansiella kostnadsposter.
Inkomstskatt
Inkomstskatt omfattar aktuell och uppskjuten skatt.
Justerad EBITA
EBITA utgörs av rörelseresultat exklusive av- och
nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar,
samt jämförelsestörande poster. Ahlsell anser att justerad
EBITA är ett användbart nyckeltal för att visa Bolagets
rörelseresultat.
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Rörelseresultat
Niomånadersperioden som avslutades den
30 september 2016 jämförd med niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015
Ahlsells tre huvudmarknader uppvisade tillväxt under de
nio första månaderna 2016. Gynnsamma marknadsförhållanden i Sverige, särskilt den fortsatta tillväxten på den
byggrelaterade marknaden, bidrog till att öka försäljningsvolymerna inom Koncernens samtliga produktsegment
under perioden. I Norge upplevde Koncernen en stark
återhämtning inom segmentet VVS och erhöll fördelarna
(MSEK)

från de organisatoriska förändringarna som Koncernen
genomförde, inbegripet förbättrad kundsegmentering
och rekrytering av ny personal för att stärka verksamheten. I Finland visade byggmarknaden tecken på tillväxt
med aktivitet inom bygg- och anläggningssektorn, vilket
medförde ökad efterfrågan på Ahlsells produkter.
Tabellen nedan visar Koncernens resultaträkning i
sammandrag för niomånadersperioden som avslutades
den 30 september 2016 och 2015:

För de nio månaderna som avslutades
den 30 september 20161)

För de nio månaderna som avslutades
den 30 september 20151)

17 703,7
–12 895,4
4 808,3
–3 293,4
–293,5
19,9
1 241,3
–722,5
518,8
–238,5
280,3

16 550,0
–12 018,6
4 531,4
–3 184,5
–308,1
4,2
1 043,1
–932,1
111,0
–84,5
26,5

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Rörelseresultat, EBIT
Finansnetto
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Periodens resultat

1)	Hämtat från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsinformation per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016 med jämförelsesiffror
för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning ökade med 1 153,7 MSEK
eller 7,0 procent till 17 703,7 MSEK för de nio månaderna
som avslutades den 30 september 2016, från 16 550,0
MSEK för de nio månaderna som avslutades den 30
september 2015. Ökningen i nettoomsättning var främst
hänförlig till stark organisk tillväxt i Sverige, Norge och
Finland, men understöddes även av förvärv i den svenska
verksamheten. Den organiska tillväxten, mätt som ökning
av omsättningen exklusive skillnaden i antalet arbetsdagar, valutaomräkningseffekter samt justerat för förvärv,
uppgick till 6,6 procent för niomånadersperioden som
avslutades den 30 september 2016, jämfört med niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.

En ökning i antalet arbetsdagar resulterade i en ökad
omsättning på 108,4 MSEK, medan valutaomräkningseffekter hade en negativ påverkan på omsättningen med
231,7 MSEK. Se avsnitt ”Utvald finansiell information” för
mer information om hur den organiska tillväxten
beräknas.
Nettoomsättning per segment
Tabellen och diskussionen nedan visar en uppdelning av
Koncernens nettoomsättning per geografiskt segment i
både absoluta tal och som andel av nettoomsättningen
för niomånadersperioden som avslutades den 30
september 2016 och 2015.

För de nio månaderna som avslutades
den 30 september 20161)

Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övriga marknader2)
Nettoomsättning

För de nio månaderna som avslutades
den 30 september 20151)

(MSEK)

(% av total)

(MSEK)

(% av total)

11 372,8
3 534,0
2 226,3
276,0
294,7
17 703,7

64,2
20,0
12,6
1,6
1,7
100,0

10 384,4
3 501,4
2 057,8
276,3
330,1
16 550,0

62,7
21,2
12,4
1,7
2,0
100,0

1)	Hämtat från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsinformation per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016 med jämförelsesiffror
för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Inkluderar Koncernens verksamheter i Ryssland, Estland och Polen. För de nio månaderna som avslutades den 30 september 2016 uppgick nettoomsättningen
i Ryssland, Estland och Polen till 31 MSEK, 128 MSEK respektive 16 MSEK. För de nio månaderna som avslutades den 30 september 2015 uppgick
nettoomsättningen i Ryssland, Estland och Polen till 37 MSEK, 148 MSEK respektive 23 MSEK.
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Sverige
Nettoomsättningen ökade med 988,4 MSEK, eller 9,5
procent, till 11 372,8 MSEK för den niomånadersperiod
som avslutades den 30 september 2016 jämfört med
10 384,4 MSEK för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2015, och av denna ökning var
781,9 MSEK hänförligt till organisk tillväxt, 146,3 MSEK
till företagsförvärv1) och 60,2 MSEK till förändringar i
antalet arbetsdagar. Det framgångsrika genomförandet
av Koncernens strategiska, kommersiella och operativa
initiativ underbyggde ytterligare expansion samt lönsam
tillväxt i Sverige. Den organiska ökningen i omsättning
stöttades vidare av gynnsamma marknadsförhållanden
inklusive stabila och växande marknader särskilt inom
byggrelaterade verksamheter, vilket resulterade i ökade
försäljningsvolymer i samtliga produktsegment under
perioden, särskilt inom produktsegmentet El.
Norge
Nettoomsättningen ökade med 32,5 MSEK, eller 0,9
procent, till 3 534,0 MSEK för den niomånadersperiod
som avslutades den 30 september 2016 jämfört med
3 501,4 MSEK för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2015, och av denna ökning var
236,4 MSEK hänförligt till organisk tillväxt och 18,7 MSEK
till förändringar i antalet arbetsdagar. I och med att den
norska kronan försvagades, i förhållande till den svenska
kronan, hölls ökningen i omsättning ner med –222,6
MSEK hänförligt till valutaomräkningseffekter. I lokal
valuta ökade omsättningen med 7,3 procent, från de nio
månaderna som avslutades den 30 september 2015 till
de nio månaderna som avslutades den 30 september
2016, drivet av en stark återhämtning av nettoomsättningen inom produktsegmentet VVS samt organisatoriska förändringar som genomförts av Koncernen i Norge,
inklusive förbättrad kundsegmentering och rekrytering
av ny personal för att stärka verksamheten. Den norska
ekonomin, som har drabbats av sjunkande oljepriser,
stabiliserades under det första halvåret och visade på
positiv tillväxt drivet av finanspolitiska stimulansåtgärder,
en svagare valuta samt ökande hushållskonsumtion. Den
norska regeringens investeringar i infrastruktur driver
efterfrågan inom det byggrelaterade produktutbudet.
Finland
Nettoomsättningen ökade med 168,4 MSEK, eller 8,2
procent, till 2 226,3 MSEK för den niomånadersperiod
som avslutades den 30 september 2016 jämfört med
2 057,8 MSEK för den niomånadersperiod som avsluta-

des den 30 september 2015, och av denna ökning var
120,3 MSEK hänförligt till organisk tillväxt, 24,5 MSEK till
företagsförvärv2), 23,4 MSEK till förändringar av antalet
arbetsdagar samt –0,2 MSEK till valutaomräknings
effekter. Den organiska tillväxten understöddes av stark
utveckling inom byggrelaterade verksamheter och högre
volymer av sålda produkter inom Verktyg & Förnödenheter till industrimarknaderna. I lokal valuta ökade omsättningen med 8,2 procent, från de nio månaderna som
avslutades den 30 september 2015 till de nio månaderna
som avslutades den 30 september 2016.
Niomånadersperioden som avslutades den 30
september 2016 påvisade tillväxt i den finska ekonomin
efter mer än fem år av recession. Den finska byggmarknaden visar tecken på tillväxt med aktivitet inom byggoch anläggningssektorn som leder till ökad efterfrågan
på Ahlsells produkter. Det finns ett uppdämt behov av
investeringar i underhåll och detta återspeglas nu även i
statistiken. Till exempel ökade omsättningen bland byggbolag med 7 procent under det första kvartalet 2016 och
kubikvolymen beviljade bygglov ökade med 9 procent
från februari till april och med 3 procent från maj till juli. 3)
Danmark
Nettoomsättningen minskade med 0,3 MSEK, eller 0,1
procent, till 276,0 MSEK för den niomånadersperiod som
avslutades den 30 september 2016 jämfört med 276,3
MSEK för den niomånadersperiod som avslutades 30
september 2015, och av denna minskning var –3,6 MSEK
hänförligt till organiskt tillväxt. Minskningen kompenserades delvis med 2,9 MSEK hänförligt till förändringar i
antalet arbetsdagar, samt –0,4 MSEK vilket var hänförligt
till valutaomräkningseffekter. I lokal valuta minskade
omsättningen med 0,2 procent, från niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015 till niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016.
Övriga marknader
Nettoomsättningen minskade med 35,4 MSEK, eller 10,7
procent, till 294,7 MSEK för den niomånadersperiod som
avslutades den 30 september 2016 jämfört med 330,1
MSEK för den niomånadersperiod som avslutades den 30
september 2015, och av denna minskning var 28,8 MSEK
hänförligt till organisk tillväxt och –9,8 MSEK till valutaomräkningseffekter. Detta kompenserades delvis med 3,2
MSEK hänförligt till förändringar i antalet arbetsdagar.
Denna minskning i organisk tillväxt berodde främst på
svaga marknadsförhållanden och en mycket konkurrensutsatt miljö i dessa länder. I lokal valuta minskade omsätt-

1) Detta baseras på nettoomsättningen i de förvärvade företagen beräknat baserat på omsättningen från deras senaste beskattningsår, eller, om tillgängligt, RTM nettoomsättningen från när de förvärvades.
2) Detta baseras på nettoomsättningen i de förvärvade företagen beräknat baserat på omsättningen från deras senaste beskattningsår, eller, om tillgängligt, RTM nettoomsättningen från när de förvärvades.
3) Statistik Finland, Construction 2016 (2016, april).
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absoluta tal och som andel av extern nettoomsättning för
de nio månaderna som avslutades den 30 september
2016 och 2015:

ningen med 7,8 procent, från niomånadersperioden som
avslutades den 30 september 2015 till niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016.
Tabellen nedan visar en uppdelning av Koncernens
externa nettoomsättning per produktsegment i både

För de nio månaderna som avslutades
den 30 september 2016

VVS
El
Verktyg & Förnödenheter
Nettoomsättning

För de nio månaderna som avslutades
den 30 september 2015

(MSEK)

(% av total)

(MSEK)

(% av total)

8 469,5
5 179,4
4 054,8
17 703,7

47,8
29,3
22,9
100,0

8 130,8
4 720,9
3 698,3
16 550,0

49,1
28,5
22,3
100,0

Informationen i tabellen har hämtats från Koncernens interna rapporteringssystem.

Kostnad sålda varor
Koncernens kostnad för sålda varor ökade med 876,9
MSEK eller 7,3 procent till 12 895,4 MSEK för de nio
månaderna som avslutades den 30 september 2016,
jämfört med 12 018,6 MSEK för de nio månaderna som
avslutades den 30 september 2015. Ökningen berodde
främst på ökad försäljning.
Bruttoresultat
Koncernens bruttoresultat ökade med 276,9 MSEK eller
6,1 procent till 4 808,3 MSEK eller 27,2 procent av
Koncernens nettoomsättning för de nio månaderna som
avslutades den 30 september 2016, jämfört med 4 531,4
MSEK eller 27,4 procent av Koncernens nettoomsättning
för de nio månaderna som avslutades den 30 september
2015. Ökningen av bruttoresultatet var främst hänförligt
till ökad försäljning medan bruttomarginalen i stort var
fortsatt oförändrad mellan de nio månaderna som avslutades 30 september 2015 och 2016.
Försäljningskostnader
Försäljningskostnaderna ökade med 108,9 MSEK, eller
3,4 procent, till 3 293,4 MSEK för de nio månaderna som
avslutades 30 september 2016, från 3 184,5 MSEK för
de nio månaderna som avslutades 30 september 2015.
Denna ökning var främst hänförlig till löneinflation, en
större försäljningskår samt kostnader i förvärvade företag.
Försäljningskostnaderna under 2016 påverkades också av
avsättningen för omstrukturering om 7 MSEK som
genomfördes i Norge under det tredje kvartalet.
Administrationskostnader
Administrationskostnaderna minskade med 14,5 MSEK
eller 4,7 procent till 293,5 MSEK för de nio månaderna
som avslutades den 30 september 2016, från 308,1 MSEK
för de nio månaderna som avslutades den 30 september
2015. Denna minskning berodde främst på kostnader för
omstrukturering i Norge vilka resulterade i högre administrationskostnader under 2015.
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Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter(/kostnader) ökade med 15,7 MSEK
till 19,9 MSEK för de nio månaderna som avslutades den
30 september 2016, från 4,2 MSEK för de nio månaderna
som avslutades den 30 september 2015. Ökningen
förklaras delvis av en faktureringsavgift som den svenska
enheten har initierat för att ta betalt av kunder som inte
har gått över till elektroniska fakturor.
Rörelseresultat
Av ovan angivna anledningar ökade rörelseresultatet med
198,3 MSEK, eller med 19,0 procent, till 1 241,3 MSEK
för de nio månaderna som avslutades den 30 september
2016, från 1 043,1 MSEK för de nio månaderna som
avslutades 30 september 2015.
Finansnetto
Finansnettot minskade med 209,6 MSEK till 722,5 MSEK
för de nio månaderna som avslutades den 30 september
2016, från 932,1 MSEK för de nio månaderna som avslutades den 30 september 2015. Minskningen berodde
främst på omvärderingseffekter av valutaderivat och
räntederivat till verkligt värde för perioden.
Resultat före skatt
Koncernens resultat före skatt ökade av ovan angivna skäl
med 407,8 MSEK till en vinst på 518,8 MSEK för de nio
månaderna som avslutades den 30 september 2016, från
en vinst på 111,0 MSEK för de nio månaderna som avslutades den 30 september 2015.
Inkomstskatt
Koncernens kostnad för skatt för de nio månaderna som
avslutades den 30 september 2016 uppgick till –238,5
MSEK, jämfört med 84,5 MSEK för de nio månaderna
som avslutades den 30 september 2015. Skillnaden
mellan Koncernens effektiva skattesats (46,0 procent)
och moderbolagets skattesats (22,0 procent) för de nio
månaderna som avslutade den 30 september 2016
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f örklaras främst av icke avdragsgill ränta på aktieägarlån
på moderbolagsnivå.
Justerad EBITA
Koncernens justerade EBITA ökade med 186,6 MSEK,
eller 13,9 procent, till 1 502,6 MSEK för de nio månaderna
som avslutades den 30 september 2016, motsvarande en
justerad EBITA-marginal på 8,5 procent, jämfört med 1
318,9 MSEK för de nio månaderna som avslutades den

30 september 2015, motsvarande en justerad EBITAmarginal på 8,0 procent. Ökningen i justerad EBITA
beskrivs mer i detalj i diskussionerna rörande segmenten
nedan.
Justerad EBITA per segment
Tabellen nedan visar en uppdelning av Koncernens justerade EBITA per segment för de nio månaderna som avslutades den 30 september 2016 och 2015.
För de nio månaderna som avslutades den 30 september

(MSEK)
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övriga marknader
Centralt2)
Justerad EBITA

20151)

20161)
1 363,5
98,1
88,7
26,5
7,0
–81,2
1 502,6

1 213,2
68,2
68,3
25,7
10,2
–66,7
1 318,9

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsinformation per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016, med
jämförelsesiffror för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2)	Detta avser Koncernens funktion Centralt, som inte ingår i de redovisande segmenten. Funktionen Centralt innefattar Ahlsells personalkostnader där Koncernens
supportfunktion, finansiella intäkter, finansiella kostnader samt skatt inte delas upp per segment.

Sverige
Justerad EBITA ökade med 150,2 MSEK, eller 12,4
procent, till 1 363,5 MSEK för de nio månaderna som
avslutades den 30 september 2016, jämfört med 1 213,2
MSEK för de nio månaderna som avslutades den 30
september 2015. Den justerade EBITA-marginalen ökade
från 11,7 procent för de nio månaderna som avslutades
2015 till 12,0 procent för de nio månaderna som avslutades 2016. Ökningen i justerad EBITA och justerad EBITAmarginal var främst hänförlig till stark organisk tillväxt
med bibehållna bruttomarginaler. Effekten av en ytterligare handelsdag under de nio månaderna som avslutades
den 30 september 2016 bidrog också till ökningen av
justerad EBITA.
Norge
Justerad EBITA ökade med 29,9 MSEK, eller 43,9
procent, till 98,1 MSEK för de nio månaderna som avslutades den 30 september 2016 jämfört med 68,2 MSEK
för de nio månaderna som avslutades den 30 september
2015. Den justerade EBITA-marginalen ökade från 1,9
procent för de nio månaderna som avslutades 2015 till
2,8 procent för de nio månaderna som avslutades 2016.
Ökningen i justerad EBITA och justerad EBITA-marginal
var främst hänförlig till framgångsrika kampanjer och en
ökad efterfrågan samt en ökning av antalet arbetsdagar
för perioden.

Finland
Justerad EBITA ökade med 20,4 MSEK, eller 29,9
procent, till 88,7 MSEK för de nio månaderna som avslutades 30 september 2016, jämfört med 68,3 MSEK för de
nio månaderna som avslutades 30 september 2015. Den
justerade EBITA-marginalen ökade från 3,3 procent för de
nio månaderna som avslutades 30 september 2015 till
4,0 procent för de nio månaderna som avslutades den 30
september 2016. Ökningen i justerad EBITA och justerad
EBITA-marginal var främst hänförlig till en ökad omsättning pådriven av organisk tillväxt samt en ökning i antalet
arbetsdagar. Den pågående processen att återta och
konsolidera Ahlsells finska marknadsposition har resulterat i en ökning av försäljningsvolymer för de nio månaderna som avslutades 30 september 2016. Bruttomarginalen var dessutom något högre för de nio månaderna
som avslutades den 30 september 2016, jämfört med de
nio månaderna som avslutades 30 september 2015, vilket
förbättrade resultatet ytterligare.
Danmark
Justerad EBITA ökade med 0,9 MSEK, eller 3,1 procent,
till 26,5 MSEK för de nio månaderna som avslutades den
30 september 2016, jämfört med 25,7 MSEK för de nio
månaderna som avslutades den 30 september 2015. Den
justerade EBITA-marginalen ökade från 9,3 procent för de
nio månaderna som avslutades den 30 september 2015
till 9,6 procent för de nio månaderna som avslutades den
30 september 2016. Lägre kostnader och ett större antal
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arbetsdagar hade positiv påverkan på justerad EBITA för
de nio månaderna som avslutades 2016 jämfört med de
nio månaderna som avslutades 30 september 2015.
Övriga marknader
Justerad EBITA minskade med 3,2 MSEK, eller 31,0
procent, till 7,0 MSEK för de nio månaderna som avslutades den 30 september 2016, jämfört med 10,2 MSEK för
de nio månaderna som avslutades den 30 september
2015. Den justerade EBITA-marginalen minskade från 3,1
procent för de nio månaderna som avslutades 2015 till
2,4 procent för de nio månaderna som avslutades 2016.
Denna minskning var hänförlig till lägre försäljningsvolymer och lägre bruttomarginal. Koncernens estniska verksamhet stod inför utmanande marknadsförhållanden
under de nio månaderna som avslutades den 30 september 2016, men lyckades, med högre marginaler och lägre
kostnader, delvis kompensera för en minskad försäljning.
Under de nio månaderna som avslutades den 30 september 2016 infördes även kostnadsbesparande åtgärder på
samtliga marknader, bland annat nedskärningar av personal, för att kompensera för effekterna av en svagare
marknad och lägre omsättning.

Centralt
Ökningen av Koncernens centrala kostnader på 21,8
procent berodde främst på en ökning av antalet anställda
samt kostnader hänförliga till börsnoteringen.
Jämförelse mellan räkenskapsåret som avslutades
den 31 december 2015 och räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2014
Ahlsell rapporterade ett starkt resultat för 2015 och
upplevde tillväxt i alla sina produktsegment, vilket delvis
drevs av tillväxt i Sverige, där i synnerhet bygg- och renoveringsmarknaderna fortsatte att växa i en stadig takt
samt det förelåg framgångsrika initiativ och en generellt
sett underliggande stark marknad. Förhållandena på de
norska och finska marknaderna var något svagare. Vidare
har en rad marknadsföringsinsatser vilka genomförts av
den norska och finska verksamheten medfört goda resultat och en positiv organisk tillväxt. Produktsegmentet
VVS har haft en stark tillväxt i Norge och den finska verksamheten gynnades av ökad omsättning i produktsegmentet Verktyg & Förnödenheter. För Danmark var tillväxten fortsatt svag.
Tabellen nedan visar Koncernens konsoliderade resultat under åren som avslutades den 31 december 2015
och 2014:
För räkenskapsåren som avslutades
den 31 december1)

(MSEK)
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat, EBIT
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat
Justerad EBITA

2015

2014

22 585,8
–16 377,2
6 208,6
–4 331,0
–390,1
18,3
–0,6
1 505,2
173,4
–1 446,9
–1 273,5
231,7
–161,5
70,2
1 877,7

21 779,4
–15 786,9
5 992,5
–4 257,8
–335,4
29,9
–0,9
1 428,3
173,1
–1 676,9
–1 503,8
–75,5
–104,8
–180,3
1 763,9

1) Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finanseilla rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning ökade med 806,4 MSEK
eller 3,7 procent till 22 585,8 MSEK under året som avslutades den 31 december 2015, från 21 779,4 MSEK under
året som avslutades den 31 december 2014. Denna
ökning berodde på omständigheter som beskrivs
närmare i detalj i nedan diskussion kring segmenten.
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Nettoomsättning per segment
Tabellen och diskussionen nedan visar en uppdelning av
Koncernens nettoomsättning per segment i både absoluta tal och som andel av extern nettoomsättning under
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015
och 2014:
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För räkenskapsåren som avslutades den 31 december
2015

Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övriga marknader2)
Extern nettoomsättning

2014

(MSEK)1)

(% av total)

(MSEK)1)

(% av total)

14 328,4
4 690,2
2 767,9
359,0
440,3
22 585,8

63,4
20,8
12,3
1,6
1,9
100

13 209,6
5 049,7
2 718,6
339,1
462,4
21 779,4

60,7
23,2
12,5
1,6
2,1
100

1) Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finanseilla rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
2)	Inkluderar Koncernens verksamheter i Ryssland, Estland och Polen. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 uppgick nettoomsättning i Ryssland,
Estland och Polen till 81 MSEK, 308 MSEK respektive 51 MSEK. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 uppgick nettoomsättningen i Ryssland,
Estland och Polen till 125 MSEK, 284 MSEK respektive 53 MSEK.

Sverige
Nettoomsättningen ökade med 1 118,8 MSEK, eller 8,5
procent, till 14 328,4 MSEK från räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2015 jämfört med 13 209,6
MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014, och av denna ökning var 771,2 MSEK hänförligt
till organisk tillväxt, 233,4 MSEK till företagsförvärv1) och
114,2 MSEK till förändring i antalet arbetsdagar. Denna
ökning berodde främst på gynnsamma marknadsförhållanden inklusive ökade försäljningsvolymer till följd av tillväxt inom byggsektorn, särskilt investeringar i bostäder
och en stark prestation, i synnerhet i segmentet för
Verktyg & Förnödenheter.
Ahlsells svenska verksamhet visade en stark tillväxt
under året, med en positiv omsättningstillväxt och en
högre vinstnivå. Denna utveckling har främjats av positiva
makroekonomiska förhållanden och den svenska ekonomins ökade tillväxttakt. Sveriges exportindustri började
återhämta sig under året som ett resultat av en ökad
efterfråga på svenska exportmarknader och byggsektorn
har i stort varit på en uppåtgående bana, med investeringar i bostäder som den främsta drivkraften.
Norge
Nettoomsättningen minskade med 359,5 MSEK, eller 7,1
procent, till 4 690,2 MSEK från räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 jämfört med 5 049,7 MSEK
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2014, och av denna minskning var –148,8 MSEK hänförligt till organisk tillväxt, –31,2 MSEK till företagsförvärv 2),
19,5 MSEK till förändringar i antalet arbetsdagar och
–198,9 MSEK till valutaomräkningseffekter. Denna minsk-

ning berodde främst på valutaeffekter och försämrade
marknadsförhållanden under året.
Sjunkande oljepriser medförde lägre investerings
nivåer inom oljesektorn och andra industrier, och minskad
efterfrågan från den privata sektorn för nya kommersiella
fastigheter påverkade byggsektorn. Detta kvittades
delvis ut av fallande växelkurs för den norska kronan,
vilket gynnade exportindustrin, samt låga räntor, vilket
påverkade hushållens efterfrågan på nya bostäder och
underhåll av det befintliga beståndet. I lokal valuta minskade omsättningen med 3,3 procent från räkenskapsåret
som avslutades den 31 december 2014 till räkenskapsåret som avslutades 31 december 2015.
Finland
Nettoomsättningen ökade med 49,3 MSEK, eller 1,8
procent, till 2 767,9 MSEK från räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 jämfört med 2 718,6 MSEK
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2014, och av denna ökning var –51,6 MSEK hänförligt till
organisk tillväxt, 12,7 MSEK till företagsförvärv 3),
10,7 MSEK till förändring i antalet arbetsdagar och
77,5 MSEK till valutaomräkningseffekter. Denna ökning
berodde bland annat på valutakurseffekter. I lokal valuta
minskade omsättningen med 1,0 procent från räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 till
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015,
huvudsakligen som ett resultat av segmenten VVS och
Verktyg & Förnödenheter upplevde fortsatt negativa
marknadsförhållanden resulterande i lägre försäljnings
volymer, vilket delvis kompenserades av fortsatt ökande
försäljningsvolymer inom produktsegmentet El.

1) Detta baseras på nettoomsättningen i de förvärvade företagen beräknat baserat på omsättningen från deras senaste beskattningsår, eller, om
tillgängligt, RTM nettoomsättningen från när de förvärvades.
2) Detta baseras på nettoomsättningen i de förvärvade företagen beräknat baserat på omsättningen från deras senaste beskattningsår, eller, om
tillgängligt, RTM nettoomsättningen från när de förvärvades.
3) Detta baseras på nettoomsättningen i de förvärvade företagen beräknat baserat på omsättningen från deras senaste beskattningsår, eller, om
tillgängligt, RTM nettoomsättningen från när de förvärvades.
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Bland de nordiska marknaderna var Finland under 2015
den marknaden med svagast tillväxt. Den låga nivån av
investeringar och efterfrågan på den inhemska marknaden, i kombination med en exportmarknad som har drabbats hårdare av en minskad efterfråga än de övriga nordiska länderna, resulterade i en återhållsam ekonomisk
miljö och följaktligen en låg nivå av aktivitet i branschen
och byggsektorn.
Danmark
Nettoomsättningen ökade med 19,9 MSEK, eller 5,9
procent till 359,0 MSEK, från räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 jämfört med 339,1 MSEK
för det räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2014, och av denna ökning var 10,5 MSEK hänförligt till
organisk tillväxt och 9,5 MSEK till valutaomräkningseffekter. Denna ökning berodde främst på organisk tillväxt och
valutakurseffekter. I lokal valuta ökade omsättningen med
3,0 procent från räkenskapsåret som avslutades den 31
december 2014 till räkenskapsåret som avslutades den
31 december 2015.

Övriga marknader
Nettoomsättningen minskade med 22,1 MSEK, eller 4,8
procent, till 440,3 MSEK från räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 jämfört med 462,4 MSEK
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2014, och av denna ökning var –5,1 MSEK hänförligt till
organisk tillväxt, 2,3 MSEK till förändring i antalet arbetsdagar och –19,3 MSEK till valutaomräkningseffekter.
Denna minskning berodde främst på svaga marknadsförhållanden och den negativa påverkan av valutaeffekter.
I lokal valuta minskade omsättningen med 0,6 procent
från räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2014 till räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015, huvudsakligen som ett resultat av försämrade
marknadsförhållanden i Polen och Ryssland, delvis
kompenserat av ökad försäljning och organisk tillväxt i
Estland.
Tabellen nedan visar en uppdelning av Koncernens
externa nettoomsättning per produktsegment i både
absoluta tal och som andel av extern nettoomsättning
under räkenskapsåren som avslutades den 31 december
2015 och 2014:
För räkenskapsåren som avslutades den 31 december
2015
(% av total)

(MSEK)1)

(% av total)

11 053,1
6 582,1
4 950,6
22 585,8

48,9
29,1
21,9
100

11 093,4
6 206,7
4 479,3
21 779,4

50,9
28,5
20,6
100

(MSEK)
VVS
El
Verktyg & Förnödenheter
Extern nettoomsättning

2014

1)

1) Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finanseilla rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.

Kostnad för sålda varor
Koncernens kostnad för sålda varor ökade med 590,3
MSEK eller 3,7 procent till 16 377,2 MSEK under året som
avslutades den 31 december 2015, från 15 786,9 MSEK
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2014. Detta berodde främst på ökad försäljning då kostnad för sålda varor som procent av nettoomsättningen var
oförändrad.
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Bruttoresultat
Koncernens bruttoresultat ökade med 216,1 MSEK eller
3,6 procent till 6 208,6 MSEK motsvarande 27,5 procent
av Koncernens nettoomsättning under räkenskapsåret
som avslutades den 31 december 2015, jämfört med
5 992,5 MSEK eller 27,5 procent av Koncernens netto
omsättning under räkenskapsåret som avslutades den
31 december 2014. Ökningen av bruttoresultatet per
segment beskrivs nedan i närmare detalj.

Operationell och finansiell översikt

Bruttoresultat per segment
Nedanstående tabell visar en uppdelning av Koncernens
bruttoresultat per geografiskt segment i både absoluta tal

och som andel av Koncernens bruttoresultat under räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2014 och
2015:1)
För räkenskapsåren som avslutades den 31 december
2015
(% av total)

(MSEK)2)

(% av total)

4 226,8
1 249,6
513,6
135,8
82,8
6 208,6

68,1
20,1
8,3
2,2
1,3
100

3 818,6
1 421,8
531,8
138,1
82,2
5 992,5

63,7
23,7
8,9
2,3
1,4
100

(MSEK)
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övriga marknader3)
Bruttoresultat

2014

2)

1)	Koncernen inkluderar internförsäljning i redovisningen av bruttoresultatet per geografiskt segment vilka redovisas som kostnad för sålda varor i inköpande bolag.
På konsoliderad basis påverkar detta inte bruttoresultatet.
2) Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finanseilla rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
3) Inbegriper Koncernens verksamheter i Estland, Ryssland och Polen.

Sverige
Bruttoresultatet ökade med 10,7 procent från räkenskapsåret 2014 till räkenskapsåret 2015. Bruttomarginalen
ökade från 28,9 procent under 2014 till 29,5 procent
under 2015. Den ökade bruttomarginalen berodde främst
på ökad försäljning och en mer gynnsam produktmix med
ökad andel av försäljningen inom segmentet Verktyg &
Förnödenheter. Detta var i viss mån kopplat till de förvärv
som genomfördes under 2015 med fokus på byggsegmentet, och på grund av en stark byggmarknad. Förbättrade inköpsvillkor bidrog också positivt till den ökade
bruttomarginalen.
Norge
Bruttoresultatet minskade med 12,1 procent från 2014
till räkenskapsåret 2015. Bruttomarginalen minskade från
28,2 procent under 2014 till 26,6 procent under räkenskapsåret 2015. Minskningen i bruttoresultatet och
bruttomarginalen berodde främst på en kombination av
negativ marknadsutveckling, ökad konkurrens och ett
ökat strategiskt fokus på att förstärka
marknadspositionen.
Finland
Bruttoresultatet minskade med 3,4 procent från 2014
till 2015. Bruttomarginalen minskade från 19,6 procent
under räkenskapsåret 2014 till 18,6 procent under räkenskapsåret 2015. Minskningen i bruttovinsten och bruttomarginalen berodde främst på svaga marknadsförhållanden som satte press på marginalerna.
Danmark
Bruttoresultatet minskade med 1,7 procent från 2014 till
2015. Bruttomarginalen var fortsatt stabil på 40,7 procent
under räkenskapsåret 2014 till 37,8 procent under räkenskapsåret 2015. Orsaken till minskningen var valutakurseffekter som hade en negativ inverkan på kostnaderna för
inköpta varor.

Övriga marknader
Bruttoresultatet ökade med 0,7 procent från 2014 till
2015. Bruttomarginalen ökade från 17,8 procent under
räkenskapsåret 2014 till 18,8 procent under räkenskapsåret 2015. Ökningen i bruttoresultatet berodde främst på
ökad försäljning i Estland och ökningen av bruttomarginalen berodde främst på ökad försäljning i Ryssland.
Försäljningskostnader
Försäljningskostnaderna ökade med 73,2 MSEK eller
1,7 procent till 4 331,0 MSEK för räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2015 från 4 257,8 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014.
Ökningen berodde främst på löneinflation i samtliga
nordiska länder och ökade kostnader kopplade till den
ökande försäljningen, vilket delvis kompenserades av en
minskning av antalet anställda i Finland.
Administrationskostnader
Administrationskostnaderna ökade med 54,7 MSEK eller
16,3 procent och uppgick till 390,1 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015, från 335,4
MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014. Denna ökning var hänförlig till omstruktureringskostnader i Norge (såsom kostnader för nedläggning
av filialer och förändringar i ledningen) vilket var en del av
i ett initiativ med syfte att stärka Ahlsells position på den
norska marknaden.
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter minskade med 11,6 MSEK eller
38,8 procent till 18,3 MSEK för räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2015, från 29,9 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014.
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Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader minskade med 0,3 MSEK eller
33,3 procent till 0,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015, från 0,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet ökade av ovan angivna skäl med 76,9
MSEK eller 5,4 procent till 1 505,2 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015, från 1 428,3
MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014.
Finansiella intäkter
Koncernens finansiella intäkter ökade med 0,3 MSEK
eller 0,2 procent och uppgick till 173,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015, från
173,1 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31
december 2014.
Finansiella kostnader
Koncernens finansiella kostnader minskade med 230,0
MSEK eller 13,7 procent och uppgick till 1 446,9 MSEK
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2015, från 1 676,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014. Denna minskning berodde
främst på omvärdering av externa lån i utländska valutor.
Resultat före skatt
Koncernens resultat före skatt uppgick av ovan angivna
skäl till 231,7 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015, jämfört med en förlust om

75,5 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den
31 december 2014.
Inkomstskatt
Koncernen hade kostnader för inkomstskatt som uppgick
till 161,5 MSEK under räkenskapsåret som avslutades
den 31 december 2015, jämfört med kostnader för
inkomstskatt som uppgick till 104,8 MSEK under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014. Skillnaden
mellan den effektiva skattesatsen (69,7 procent) och
moderbolagets skattesats (22 procent) för det år som
avslutades med 31 december 2015 förklaras främst av
icke avdragsgill ränta på aktieägarlån på
moderbolagsnivå.
Justerad EBITA
Koncernens justerade EBITA ökade med 113,8 MSEK,
eller 6,5 procent, till 1 877,7 MSEK för räkenskapsåret
som avslutades 31 december 2015, motsvarande en
justerad EBITA-marginal på 8,3 procent, jämfört med
1 763,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31
december 2014, motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,1 procent. Ökningen i justerad EBITA beskrivs
mer i detalj i diskussionerna rörande segmenten nedan.
Justerad EBITA per segment
Tabellen nedan visar en uppdelning av Koncernens justerade EBITA per segment för räkenskapsåren som avslutades 30 december 2016 och 2015.

För räkenskapsåren som avslutades den 31 december
(MSEK)
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övriga marknader
Centralt2)
Justerad EBITA

20151)
1 728,6
101,0
90,8
32,5
11,6
–86,8
1 877,7

20141)
1 478,9
192,8
120,3
36,6
8,0
–72,7
1 763,9

1)	Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finanseilla rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
2)	Detta avser Koncernens funktion Centralt, som inte ingår i de redovisande segmenten. Funktionen Centralt innefattar Ahlsells personalkostnader där Koncernens
supportfunktion, finansiella intäkter, finansiella kostnader samt skatt inte delas upp per segment.

Sverige
Justerad EBITA ökade med 249,7 MSEK, eller 16,9
procent, till 1 728,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2015, jämfört med 1 478,9 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014. Den
justerade EBITA-marginalen ökade från 11,2 procent för
2014 till 12,1 procent för 2015. Strategin för tilläggsförvärv
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och förstärkning av produkterbjudandet fortsatte att vara
framgångsrikt för segment Sverige. Segmentet uppvisade både omsättningstillväxt och marginalförbättringar,
vilket har förbättrat såväl justerad EBITA som justerad
EBITA-marginal för räkenskapsåret som avslutades
31 december 2015.
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Norge
Justerad EBITA minskade med 9,8 MSEK, eller 47,6
procent, till 101,0 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2015, jämfört med 192,8 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014. Den
justerade EBITA-marginalen minskade från 3,8 procent
för 2014 till 2,2 procent för 2015. Den norska marknaden
fortsatte påverkas av försämrade marknadsförhållanden
och sjunkande oljepriser, vilket resulterade i lägre investeringsnivåer, främst under 2015. För att bibehålla marknadspositioner i den konkurrensutsatta miljön har marginalerna pressats, vilket även har påverkat justerad EBITA.
Den positiva effekten från en ytterligare handelsdag
under 2015 kvittades ut av negativa valutaeffekter.
Finland
Justerad EBITA minskade med 29,5 MSEK, eller 24,5
procent, till 90,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2015, jämfört med 120,3 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014. Den
justerade EBITA-marginalen minskade från 4,4 procent till
3,3 procent under 2015. De svaga marknadsförhållandena, samt låga nivåer av byggaktivitet och låg fart för
den finska exportindustrin, har skapat en konkurrensutsatt miljö som har resulterat i lägre försäljning och lägre
bruttomarginal för räkenskapsåret som avslutades 31
december 2015. Den negativa påverkan på justerad
EBITA har delvis motverkats av kostnadsbesparingar.
En extra handelsdag, samt nuvarande positiva effekter,
har dessutom inneburit en smärre positiv påverkan.
Danmark
Justerad EBITA minskade med 4,1 MSEK, eller 11,2
procent, till 32,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2015, jämfört med 36,6 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014. Den
justerade EBITA-marginalen minskade från 10,8 procent
för 2014 till 9,1 procent för 2015. Trots nedgången i justerad EBITA har den danska verksamheten utvecklats väl
under 2015, med ökad försäljning och relativt höga och
stabila nivåer av justerad EBITA. Detta berodde delvis på
lägre bruttomarginaler.
Övriga marknader
Justerad EBITA ökade med 3,6 MSEK, eller 45,0 procent,
till 11,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31
december 2015 jämfört med 8,0 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014. Den justerade
EBITA-marginalen ökade från 1,7 procent för 2014 till

2,6 procent för 2015. Estland, som utgjorde cirka 70,0
procent av nettoomsättningen för segmentet Övriga
marknader under 2015, hade en positiv utveckling under
början av året, vilket bidrog till räkenskapsårets utveckling, trots försämrade marknadsförhållanden under det
fjärde kvartalet 2015. Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2015 växte den estniska verksamheten
organiskt med 4,8 procent, medan Rysslands och Polens
nettoomsättning utvecklades negativt. Organisk tillväxt i
Estland, en ökning av antalet arbetsdagar samt förbättrade marginaler för segmentet, resulterade i en ökad
justerad EBITA för räkenskapsåret som avslutades 31
december 2015.
Centralt
Ökningen av Koncernens centrala kostnader på 19,4
procent berodde delvis på Koncernens strategiska
initiativ.
Jämförelse mellan räkenskapsåret som avslutades
den 31 december 2014 och räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2013
För räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014
var den svenska byggmarknaden stark, men industri
sektorn svagare. Den svaga marknaden påverkade
Koncernens omsättning och resultat både i Norge och i
Finland. Under 2014 ökade dock e-handelsförsäljningen
och webb- och mobilbutiksapplikationer vidareutvecklades. År 2014 breddades även produktutbudet genom
Ahlsells strategiska förvärv i Sverige, vilket möjliggjorde
för Bolaget att i ett tidigare skede gå in i byggprojekt.
Koncernen upplevde även vidare integration av Proff
partner i Norge.
Integreringen av Proffpartner i Ahlsell tog längre tid än
förväntat, vilket påverkade Koncernens omsättning och
resultat under 2014 negativt. Den norska ekonomin
tappade dessutom fart under året på grund av den kraftiga nedgången i oljepriser, vilket medförde en snabb
försämring av investeringsklimatet. Ahlsell vidtog därför
åtgärder för att påskynda processen att sätta viktiga verktyg för säljstöd, IT, logistik och förvaltningen av produktutbudet på plats.
Finlands ekonomi fortsatte att krympa under 2014.
Landet är beroende av ett litet antal export-orienterade
industrier, vilket hindrade tillväxten och påverkade marknadssektorerna i vilka Ahlsell är verksamt. Mot bakgrund
av den svaga tillväxten i Finland beslutade Ahlsell i slutet
av året att initiera ett antal kostnadsbesparande åtgärder.
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Tabellen nedan visar Koncernens konsoliderade resultat under räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2014
och den 31 december 2013:
För räkenskapsåren som avslutades
den 31 december1)
(MSEK)
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat, EBIT
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat
Justerad EBITA

2014

2013

21 779,4
–15 786,9
5 992,5
–4 257,8
–335,4
29,9
–0,9
1 428,3
173,1
–1 676,9
–1 503,8
–75,5
–104,8
–180,3
1 763,9

20 435,3
–14 802,4
5 632,9
–3 870,2
–328,0
33,1
–1,1
1 466,7
275,2
–1 720,4
–1 445,2
21,5
–116,1
–94,6
1 796,1

1) Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finanseilla rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning ökade med 1 344,1 MSEK
eller 6,6 procent till 21 779,4 MSEK under räkenskapsåret
som avslutades den 31 december 2014, från SEK 20
435,3 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den
31 december 2013. Ökningen berodde på omständigheter som beskrivs närmare i detalj i nedan diskussion kring
segmenten.

Nettoomsättning per segment
Tabellen och diskussionen nedan visar en uppdelning av
Koncernens nettoomsättning, inklusive internförsäljning,
per segment i både absoluta tal och som andel av extern
nettoomsättning under räkenskapsåren som avslutades
den 31 december 2013 och 2014:

För räkenskapsåren som avslutades den 31 december
2014
(% av total)

(MSEK)1)

(% av total)

13 209,6
5 049,7
2 718,6
339,1
462,4
21 779,4

60,7
23,2
12,5
1,6
2,1
100

12 398,0
4 497,5
2 704,8
312,1
523,0
20 435,3

60,7
22,0
13,2
1,5
2,6
100

(MSEK)
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övriga marknader2)
Nettoomsättning

2013

1)

1) Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
2)	Inkluderar Koncernens verksamheter i Ryssland, Estland och Polen. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 var nettoomsättning i Ryssland,
Estland och Polen 202 MSEK, 261 MSEK respektive 60 MSEK. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013 var nettoomsättning i Ryssland, Estland
och Polen 125 MSEK, 284 MSEK respektive 53 MSEK.
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Sverige
Nettoomsättningen ökade med 811,6 MSEK, eller 6,5
procent, till 13 209,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 jämfört med 12 398,0
MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013, och av denna ökning i nettoomsättning var
497,6 MSEK hänförligt till organiskt tillväxt, 367,0 MSEK
till företagsförvärv1) och –53,1 MSEK till förändring i antalet arbetsdagar. Denna ökning berodde främst på marknadstillväxt inom segmentet El och effekten av förvärven
av Haucon, SKB Väst, Almen Special Fastener och Hjelmbergs järn inom segmentet Verktyg & Förnödenheter.
Marknadsutvecklingen stöddes av en stark tillväxt
inom byggbranschen under 2014 och räkenskapsåret
hade en bra början på grund av gynnsamma väderförhållanden vilket medförde hög aktivitet på byggarbetsplatser. Tillväxte avstannade något under det andra kvartalet,
men byggindustrin fortsatte att prestera väl även under
andra halvan av året. Industrisektorn var något dämpad
under större delen av året, främst på grund av låg efterfrågan på viktiga exportmarknader. Vissa tecken på förbättring kunde noteras under andra halvan av 2014. E-handeln
fortsatte att växa stadigt och utvecklingen av online-
butiker och mobilbutiksapplikationer har ökat Koncernens
förmåga att tillhandahålla service till sina kunder ytterligare samt har gjort det enklare för professionella kunder
att lägga in beställningar.
Norge
Nettoomsättningen ökade med 552,2 MSEK, eller 12,3
procent, till 5 049,7 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 jämfört med 4 497,5 MSEK
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2013, och av denna ökning var 0,8 MSEK hänförligt till
organisk tillväxt, 612,1 MSEK till företagsförvärv2), 20,5
MSEK till förändring i antalet arbetsdagar och –81,2
MSEK till valutaomräkningseffekter. I lokal valuta ökade
omsättningen med 14,3 procent från räkenskapsåret som
avslutades till 31 december 2013 till räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2014 vilket främst berodde
på ökade volymer till följd av förvärvet av Proffpartner i
segmentet Verktyg & Förnödenheter, vilket delvis kvittades ut av nedåtgående oljepriser som skapade osäkerhet
och ett minskat intresse att investera i oljesektorn samt
fastlandsindustrin i Norge.
Efter ett relativt starkt första kvartal drabbade fallande
oljepriser under den andra halvan av året den norska
ekonomin, vilket påverkade både oljeservicesektorn och
fastlandsekonomin, vilket följaktligen påverkade efterfrå-

gan på Ahlsells produkter. Processen med att integrera
förvärvet av Proffpartner har fortsatt under året. Detta var
mer utmanande och tidskrävande än förväntat och innebar både sammanslagning och nedläggning av butiker på
utvalda platser. Mot slutet av året har ytterligare åtgärder
vidtagits för att anpassa organisationen till rådande
marknadsförhållanden.
Finland
Nettoomsättningen ökade med 13,8 MSEK, eller 0,5
procent, till 2 718,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 jämfört med 2 704,8 MSEK
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2013, och av denna ökning var –126,1 MSEK hänförligt till
organisk tillväxt och 139,9 MSEK till valutaomräknings
effekter. I lokal valuta minskade omsättningen med 4,4
procent från räkenskapsåret som avslutades 31 december 2013 till räkenskapsåret som avslutades 31 december
2014, i samband med låg nationell efterfrågan och låga
investeringsnivåer i kombination med en svag exportmarknad kopplat till en krympande ekonomi samt låg aktivitet inom tillverkningsindustrin och byggbranschen.
Dessa trender påverkade även Ahlsells försäljningsvolymer för dess finska verksamhet.
Trots vissa positiva tecken i början av 2014 avtog
marknaden under det andra kvartalet samt följdes av en
kraftig marknadsnedgång under andra halvan av året.
Sammantaget präglades 2014 av en svag ekonomi, och
en vikande marknadsutveckling i Ahlsells segment, vilket
tillsammans pressade Bolagets marginaler och marknadsandelar. Undantaget var segmentet El vilket har
presterad väl, både vad gäller marknadsutveckling och
där Ahlsells försök att öka försäljningen, t.ex. anställa mer
personal inom Elförsäljning, har lönat sig. Under året har
investeringar gjorts i ett nytt automatiserat mini-lastningssystem för logistikanläggningen i Hyvinkää. Detta
var i full drift under det andra kvartalet 2014.
Danmark
Nettoomsättningen ökade med 27,0 MSEK, eller 8,7
procent, till 339,1 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 jämfört med 312,1 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013,
och av denna ökning var 10,7 MSEK hänförligt till organisk
tillväxt och 16,3 MSEK till valutaomräkningseffekter.
I lokal valuta ökade omsättningen med 3,3 procent från
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2013 till
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014.

1) Detta baseras på nettoomsättningen i de förvärvade företagen beräknat baserat på omsättningen från deras senaste beskattningsår, eller, om
tillgängligt, RTM nettoomsättningen från när de förvärvades.
2) Detta baseras på nettoomsättningen i de förvärvade företagen beräknat baserat på omsättningen från deras senaste beskattningsår, eller, om
tillgängligt, RTM nettoomsättningen från när de förvärvades.
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Övriga marknader
Nettoomsättningen minskade med 60,6 MSEK, eller 11,6
procent, till 462,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 jämfört med 523,0 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013,
och av denna minskning var –51,6 MSEK hänförligt till

organisk tillväxt, –2,4 MSEK till förändringar i antalet
arbetsdagar och –6,9 MSEK till valutaomräkningseffekter.
I lokal valuta minskade omsättningen 10,5 procent vilket
främst berodde på minskningen av Koncernens verksamhet i Ryssland.

Tabellen nedan visar en uppdelning av Koncernens externa nettoomsättning per produktsegment i både absoluta tal och
som andel av extern nettoomsättning under räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2014 och 2013:
För räkenskapsåren som avslutades den 31 december
2014

VVS
El
Verktyg & Förnödenheter
Extern nettoomsättning

2013

(MSEK)1)

(% av total)

(MSEK)1)

(% av total)

11 093,4
6 206,7
4 479,3
21 779,4

50,9
28,5
20,6
100

10 854,8
5 855,5
3 725,0
20 435,3

53,1
28,7
18,2
100

1) Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.

Kostnad för sålda varor
Koncernens kostnad för sålda varor ökade med 984,5
MSEK eller 6,7 procent, i linje med ökningen i netto
omsättning på 6,6 procent, till 15 786,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014, från
14 802,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den
31 december 2013.
Bruttoresultat
Koncernens bruttoresultat ökade med 359,6 MSEK eller
6,4 procent till 5 992,5 MSEK, motsvarande 27,5 procent
av Koncernens nettoomsättning, under räkenskapsåret

som avslutades den 31 december 2014, jämfört med
5 632,9 MSEK eller 27,6 procent av Koncernens netto
omsättning under räkenskapsåret som avslutades den
31 december 2013. Ökningen av bruttoresultatet per
segment beskrivs nedan i närmare detalj.
Bruttoresultat per segment
Tabellen nedan visar en uppdelning av Koncernens brutto
resultat per segment i både absoluta tal och som andel av
Koncernens bruttoresultat under räkenskapsåren som
avslutades den 31 december 2013 och den 31 december
2014:1)
För räkenskapsåren som avslutades den 31 december
2014
(% av total)

(MSEK)2)

(% av total)

3 818,6
1 421,8
531,8
138,1
82,2
5 992,5

63,7
23,7
8,9
2,3
1,4
100

3 571,5
1 306,5
536,4
125,8
92,8
5 632,9

63,4
23,2
9,5
2,2
1,6
100

(MSEK)
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övriga marknader3)
Bruttoresultat

2013

2)

1)	Koncernen inkluderar internförsäljning i redovisningen av bruttoresultatet per geografiskt segment vilka redovisas som kostnad för sålda varor i inköpande bolag.
På konsoliderad basis saknar det påverkan på bruttoresultatet.
2) Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
3) Koncernens verksamheter i Estland, Ryssland och Polen.
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Sverige
Bruttoresultatet ökade med 6,9 procent från 2013 till
2014. Bruttomarginalen ökade från 28,8 procent under
räkenskapsåret 2013 till 28,9 procent under räkenskapsåret 2014. Ökningen i bruttoresultatet berodde främst
positiva effekter från ett förbättrat produktutbud och ökad
försäljning av Verktyg & Förnödenheter vilket har högre
vinstmarginaler, samt allmänt förbättrad köpeförhållanden. Detta dämpades av ökade logistikkostnader vilket
påverkade bruttoresultatet och resulterade bara i en
marginell ökning av bruttomarginalen.
Norge
Bruttoresultatet ökade med 8,8 procent från 2013 till
2014. Bruttomarginalen minskade från 29,0 procent
under räkenskapsåret 2013 till 28,2 procent under räkenskapsåret 2014. Positiva effekter av förvärvet av Proffpartner under 2013 bidrog väsentligen till ökad nettoomsättning och bruttovinst under 2014. Förvärvet hade
också positiva effekter på produktutbudet, eftersom
Verktyg och Förnödenheter har högre vinstmarginaler än
andra produktområden. Detta dämpades av svåra marknadsförhållanden vilket påverkade bruttomarginalen i
VVS- och elsegmenten och ledde till en minskning av
bruttomarginalen från 2013 till 2014.
Finland
Bruttoresultatet minskade med 0,9 procent från 2013
till 2014. Bruttomarginalen minskade från 19,8 procent
under räkenskapsåret 2013 till 19,6 procent under räkenskapsåret 2014. Minskningen i bruttoresultatet och
bruttomarginalen berodde främst på lägre försäljning
och en högre andel fasta logistikkostnader.
Danmark
Bruttoresultatet ökade med 9,8 procent från 2013 till
2014. Bruttomarginalen ökade från 40,3 procent under
räkenskapsåret 2013 till 40,7 procent under räkenskapsåret 2014. Ökningen av bruttoresultatet och bruttomarginalen berodde främst på ökad försäljning inom gör-detsjälv (”GDS”) marknaden.
Övriga marknader
Bruttoresultatet minskade med 11,4 procent från 2013
till 2014. Bruttomarginalen ökade från 17,7 procent under
räkenskapsåret 2013 till 17,8 procent under räkenskapsåret 2014. Minskningen av bruttoresultatet berodde
främst på neddragning av verksamheten i Ryssland.

Försäljningskostnader
Försäljningskostnaderna ökade med 387,6 MSEK eller
10,0 procent och uppgick till 4 257,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014, från
3 870,2 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den
31 december 2013. Ökningen berodde främst på förvärv
av Proffpartner i Norge och fem förvärv i Sverige som
genomfördes under 2014.
Administrationskostnader
Administrationskostnaderna ökade med 7,4 MSEK eller
2,3 procent till 335,4 MSEK under räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2014, från 328,0 MSEK
under räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2013. Ökningen berodde främst på förvärvet av Proffpartner i Norge.
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter minskade med 3,2 MSEK eller 9,7
procent till 29,9 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014, från 33,1 MSEK under
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013.
Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader minskade med 0,2 MSEK eller
18,2 procent till 0,9 MSEK under räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2014, från 1,1 MSEK under
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet minskade, av de skäl som anges ovan,
med 38,4 MSEK eller 2,6 procent till 1 428,3 MSEK under
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014,
från SEK 1 466,7 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013.
Finansiella intäkter
Koncernens finansiella intäkter minskade med 102,1
MSEK eller 37,1 procent till 173,1 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014, från
SEK 275,2 MSEK under räkenskapsåret som avslutades
den 31 december 2013. Minskningen berodde främst på
omvärderingseffekter rörande omvärdering av valutakursderivat och räntederivat till verkligt värde för perioden.
Finansiella kostnader
Koncernens finansiella kostnader minskade med 43,5
MSEK eller 2,5 procent till 1 676,9 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014, från
1 720,4 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den
31 december 2013. Minskningen berodde främst på lägre
räntekostnader på aktieägarlån på grund av återbetalning
av aktieägarlån i juni 2014.
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Resultat före skatt
Koncernens resultat före skatt uppgick av de skäl som
anges ovan till –75,5 MSEK under räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2014, jämfört med 21,5
MSEK under räkenskapsåret som avslutades den
31 december 2013.
Inkomstskatt
Koncernens kostnader för inkomstskatt uppgick till 104,8
MSEK under räkenskapsåret 2014, jämfört med 116,1
MSEK under räkenskapsåret 2013. Skillnaden mellan den
effektiva skattesatsen (138,8 procent) och moderbolagets skattesats (22 procent) för räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2014, förklaras främst av
icke avdragsgill ränta på aktieägarlån på moderbolagsnivå.

Justerad EBITA
Koncernens justerade EBITA minskade med 32,2 MSEK,
eller 1,8 procent, till 1 763,9 MSEK för räkenskapsåret
som avslutades 31 december 2014, motsvarande en
justerad EBITA-marginal på 8,1 procent, jämfört med
1 796 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31
december 2013, motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,8 procent. Minskningen i justerad EBITA beskrivs
mer i detalj i diskussionerna rörande segmenten nedan.
Justerad EBITA per segment
Tabellen nedan visar en uppdelning av Koncernens justerade EBITA per segment för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2014 och 2013.

För räkenskapsåren som avslutades den 31 december
(MSEK)
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övriga marknader
Centralt2)
Justerad EBITA

20141)
1 478,9
192,8
120,3
36,6
8,0
–72,7
1 763,9

20131)
1 387,9
291,3
167,2
26,6
15,6
–78,4
1 796,1

1)	Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finanseilla rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
2)	Detta avser Koncernens funktion Centralt, som inte ingår i de redovisande segmenten. Funktionen Centralt innefattar Ahlsells personalkostnader där Koncernens
supportfunktion, finansiella intäkter, finansiella kostnader samt skatt inte delas upp per segment.

Sverige
Justerad EBITA ökade med 91,0 MSEK, eller 6,6 procent,
till 1 478,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31
december 2014, jämfört med 1 387,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2013. Den justerade EBITA-marginalen låg oförändrad på 11,2 procent
under 2013 jämfört med 2014. Framgångsrika öppnanden
av nya kontor och investeringar i byggsektorn var viktiga
drivkrafter för tillväxt av justerad EBITA under 2014. Positiv utveckling av nettoomsättningen, tillsammans med en
förbättring av bruttomarginalen, bidrog dessutom till en
ökning av justerad EBITA för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014 från räkenskapsåret som avslutades 31 december 2013.
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Norge
Justerad EBITA minskade med 98,5 MSEK, eller 33,8
procent, till 192,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014, jämfört med 291,3 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2013. Den
justerade EBITA-marginalen minskade från 6,5 procent
för 2013 till 3,8 procent för 2014. Under räkenskapsåret
som avslutades 31 december 2014 avtog tillväxten i
segmentet gradvis för att sedan försvagas kraftigt under
andra halvan av 2014. Den sjunkande efterfrågan på
marknaden berodde främst på nedåtgående oljepriser,
vilket skapat osäkerhet och lägre investeringsvilja för oljeindustrin samt fastlandsindustrin. Detta påverkade såväl
nettoomsättning som marginaler negativt under 2014,
vilket resulterade i nedåtgående justerad EBITA och justerad EBITA-marginal.
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Finland
Justerad EBITA minskade med 46,9 MSEK, eller 28,1
procent, till 120,3 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014, jämfört med 167,2 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2013. Den
justerade EBITA-marginalen minskade från 6,2 procent
under 2013 till 4,4 procent under 2014. Den svaga marknadsutvecklingen i Finland under 2014 påverkade försäljningsvolymer negativt. Lägre omsättning i kombination
med ökade kostnader, bland annat på grund av initiativ i
segmentet El, påverkade justerad EBITA och justerad
EBITA-marginal negativt.
Danmark
Justerad EBITA ökade med 10,0 MSEK, eller 37,6
procent, till 36,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014, jämfört med 26,6 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2013. Den
justerade EBITA-marginalen ökade från 8,5 procent för
2013 till 10,8 procent för 2014. Den danska verksamheten
främjades av gynnsamma marknadsförhållanden mellan
2014 och 2013, samt utvecklades väl med högre nettoomsättningsnivåer och ett ökat resultat under 2014, vilket
resulterade i en ökning i justerad EBITA och justerad
EBITA-marginal.
Övriga marknader
Justerad EBITA minskade med 7,6 MSEK, eller 48,7
procent, till 8,0 MSEK för räkenskapsåret som avslutades
31 december 2014, jämfört med 15,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2013. Den justerade EBITA-marginalen minskade från 3,0 procent under
2013 till 1,7 procent under 2014. Minskningen i justerad
EBITA och justerad EBITA-marginal berodde på lägre
försäljningsvolymer och högre driftskostnader. Merparten
av nedgången i nettoomsättning var hänförlig till den
ryska verksamheten där ett antal kontor lades ned, i enlighet med Koncernens affärsplan. Omstruktureringskostnaderna hänförliga till butiksnedläggningen i den ryska
verksamheten hade även väsentlig negativ påverkan på
justerad EBITA.
Centralt
Efter justeringar för jämförelsestörande poster har
Koncernens centrala kostnader minskat med 7,3 procent
för 2014. Personalkostnader för segment Centralt låg på
ungefär samma nivå som för 2013. Andra kostnader i
segment Centralt var dock rent generellt lägre för 2014.

Likviditet och kapitalresurser
Koncernens huvudsakliga källor till löpande likviditet är
operativa kassaflöden och befintliga finansieringsarrangemang. Ahlsells förmåga att generera pengar är beroende
av dess framtida operativa resultat som i sin tur beror till
viss del på allmänna ekonomiska, finansiella och industriella förhållanden men även andra förhållanden, varav
många är utanför Ahlsells kontroll, liksom andra faktorer
som diskuteras i avsnitt ”Riskfaktorer”. Därtill har Ahlsell
tillgång till en kreditfacilitet för att underhålla dess rörelsekapital och allmänna företagsbehov. Tillgången till denna
kredit är beroende av villkor vars löpande efterlevnad
testas kvartalsvis, som närmare beskrivs i avsnitt
”Kapitalisering, skuldsättning och övrig finansiell informa
tion – Kapitalstruktur i samband med noteringen”.
Investeringar
Investeringar (definierat som summan av förvärv av
immateriella tillgångar och förvärv av materiella anläggningstillgångar men exklusive förvärv av verksamheter
eller företag) under räkenskapsåren som avslutades den
31 december 2015, 2014 och 2013 uppgick till 171,3
MSEK, 184,2 MSEK respektive 155,5 MSEK. Investeringar under de nio månader som avslutades den 30
september 2016 och 2015 samt för RTM 30 september
2016 uppgick till 104,4 MSEK, 133,1 MSEK respektive
142,6 MSEK. För räkenskapsåren som avslutades den 31
december 2015, 2014 och 2013 samt de nio månaderna
som avslutades 30 september 2016 har Ahlsells investeringar uppgått till mindre än 1,0 procent av nettoomsättningen och har främst avsett IT, uppgradering och
utbyggnad av lager. Skillnaderna mellan åren kan generellt förklaras av inverkan från antalet och beskaffenheten
av de stora investeringar som slutförts. Ett år med högre
investeringsnivå, dock fortfarande under 1 procent av
nettoomsättningen, involverar typiskt sett ett eller två
större projekt, till exempel uppgraderingen av ERP-systemet (2015), den nya webshopen (2015), och installeringen av automatiserad utrustning på centrallagret 2013
till 2016. För räkenskapsåren 2016 och 2017 förväntar
Ahlsell att dess investeringar kommer att ligga i linje med
dess bruttoinvesteringar till nettoomsättning RTM 30
september 2016.
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Kassaflöde
Tabellen nedan utgör en sammanfattning av Koncernens kassaflödesanalys under de angivna räkenskaps-perioderna:
För de nio månaderna som
avslutades den 30 september1)
(MSEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens slut
1)
2)

2016

2015

2015

2014

2013

992,9
273,9
–449,4
–554,7
–730,2
1 634,0

934,2
169,7
–137,3
–414,0
–381,6
1 377,4

1 267,5
1 327,1
–210,2
–513,3
603,6
2 359,9

1 183,9
1 241,2
–413,7
–595,2
232,3
1 760,4

1 140,9
1 580,3
–857,6
–165,9
556,8
1 525,5

 ämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016 med jämförelsetal för
H
niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
Hämtade från Ahlsells reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till 992,9 MSEK före förändringar av rörelsekapital för de nio månader som avslutades den 30 september
2016, jämfört med 934,2 MSEK för de nio månader som
avslutades den 30 september 2015. Ökningen berodde
främst på att Koncernen genererade ett högre resultat
under de nio månader som avslutades den 30 september
2016.
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 267,5 MSEK före förändringar av rörelsekapital för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015, jämfört med 1 183,9 MSEK för räkenskapsåret
som avslutades den 31 december 2014. Ökningen
berodde främst på att Koncernen genererade ett högre
resultat under 2015, jämfört med 2014.
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 183,9 MSEK före förändringar av rörelsekapital för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014, jämfört med 1 140,9 MSEK för räkenskapsåret
som avslutades den 31 december 2013. Ökningen
berodde främst på betalning av skatter som gjordes
under 2013.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten utgörs av alla
likvida medel som genereras från rörelsen.
Koncernen genererade 273,9 MSEK i kassaflöde från
den löpande verksamheten för de nio månader som
avslutades den 30 september 2016, jämfört med 169,7
MSEK för de nio månader som avslutades 30 september
2015. Ökningen av kassaflödet från den löpande verksamheten var till stor del hänförlig till att Koncernen hade
en högre vinstnivå under de nio månader som avslutades
den 30 september 2016. Ökningen av resultatet före
skatt uppgick till 407,8 MSEK, men detta utjämnades
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delvis av ett högre belopp betalad inkomstskatt samt att
delar av vinsten inte var kassaflödespåverkande i
perioden (värdeförändring på derivat). Totalt var vinsten
för perioden 58,7 MSEK högre för de nio månader som
avslutades den 30 september 2016, jämfört med de nio
månader som avslutades den 30 september 2015.
Koncernen genererade 1 327,1 MSEK i kassaflöde från
den löpande verksamheten för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015, jämfört med 1 241,2 MSEK
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2014. Ökningen av kassaflödet var till stor del hänförlig till
att Koncernen hade en högre vinstnivå under 2015.
Ökningen av resultatet före skatt uppgick till 307,2 MSEK,
men detta var delvis på grund av en kvittning av ett lägre
belopp mot icke kassapåverkande poster (i synnerhet
valutakursdifferenser som inte har någon kassapåverkan).
Koncernen genererade 1 241,2 MSEK i kassaflöde från
den löpande verksamheten för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2014, jämfört med 1 580,3 MSEK för
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013.
Minskningen var huvudsakligen hänförlig till förändringar
i leverantörsskulder som hade en positiv påverkan på
kassaflödet från verksamheten om 3,3 MSEK under
räkenskapsåret 2014, jämfört med 459,8 MSEK under
2013.
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten
ökade till –449,4 MSEK för de nio månader som avslutades den 30 september 2016, jämfört med –137,3 MSEK
för de nio månader som avslutades 30 september 2015.
Ökningen var hänförlig till de förvärv som genomförts
under perioden, ökningen har delvis utjämnats av försäljningen av en butikslokal i Stockholm, som medförde en
positiv effekt på investeringar om cirka 69,6 MSEK för de
nio månader som avslutades den 30 september 2016.
Koncernens kassaflöde från investeringsverksamhe-
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ten minskade till –210,2 MSEK för räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2015, jämfört med –413,7
MSEK för året som avslutades den 31 december 2014.
Minskningen berodde främst på lägre förvärvsrelaterade
kostnader under räkenskapsåret 2015 jämfört med räkenskapsåret 2014 (254,7 MSEK under räkenskapsåret 2014
jämfört med 49,1 MSEK under räkenskapsåret 2015).
Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten minskade till –413,7 MSEK för räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2014, jämfört med –857,6
MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2013. Minskningen berodde främst på lägre förvärvsrelaterade kostnader under räkenskapsåret 2014, jämfört
med räkenskapsåret 2013 i vilket förvärvet av Proffpartner ingick.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten
ökade till –554,7 MSEK för de nio månader som avslutades den 30 september 2016, jämfört med –414,0 MSEK
för de nio månader som avslutades den 30 september
2015. Ökningen berodde främst på ökad återbetalning av
förfallna lån under de nio månader som avslutades den
30 september 2016 jämfört med motsvarande period
föregående år.
Koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten minskade till –513,3 MSEK för räkenskapsåret som
avslutades den 31 december 2015, jämfört med –595,2
MSEK för året som avslutades den 31 december 2014.
Minskningen berodde främst på ökad återbetalning av
förfallna lån under räkenskapsåret 2014 jämfört med
räkenskapsåret 2015.
Koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten ökade till –595,2 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014, jämfört med –165,9 MSEK
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december
2013. Ökningen berodde främst på ökad återbetalningar
av förfallna lån under räkenskapsåret 2014 jämfört med
räkenskapsåret 2013.

Goodwill och andra immateriella tillgångar
Goodwillposten i koncernbalansräkningen representerar
den del av en förvärvskostnad som överstiger det verkliga
värdet av Koncernens andel i det förvärvade dotterbolagets identifierbara nettotillgångar vid tidpunkten för
förvärvet. Goodwill som härrör från förvärv av dotterbolag
redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas
årligen för varje tecken på värdeminskning och redovisas
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
nedskrivningar. Vinst vid avyttring av en enhet inkluderar
det kvarstående redovisade värdet av goodwill hänförlig
till den avyttrade enheten.
Om negativ goodwill uppstår och anskaffningsvärdet
understiger nettovärdet på de förvärvade tillgångarna
samt övertagna skulder och ansvarsförbindelser, redovisas det totala beloppet omedelbart i resultaträkningen
under ”Övriga rörelseintäkter”.
Per den 30 september 2016 uppgick Koncernens
goodwill till 7 044,2 MSEK, av vilket 6 093,3 MSEK, eller
86,5 procent, är hänförligt till Keravel S.à r.l.s förvärv år
2012 och 475,9 MSEK, eller 6,8 procent, är hänförligt till
Ahlsells förvärv av Proffpartner 2013.
Goodwill allokeras till kassagenerande enheter i
samband med nedskrivningsprövning. För mer information om Koncernens nedskrivningsprövningar, se Not 1 i
avsnitt ”Historisk finansiell information – Finansiell infor
mation för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013– Noter”.
Koncernen hade vidare andra immateriella tillgångar,
främst relaterade till kundrelationer och varumärken, vilka
uppgick till 7 176,2 MSEK per den 30 september 2016,
varav 6 759,1 MSEK, eller 94,2 procent, avsåg Keravel
S.à r.l.s förvärv under 2012, samt 186,2 MSEK, eller 2,6
procent, avsåg Ahlsells förvärv av Proffpartner.

Inlåning
Tabellen nedan visar en uppdelning av Koncernens räntebärande lån och skulder inklusive kapitaliserad ränta vid
angivna tidpunkter:

För de nio månaderna som
avslutades den 30 september1)
(MSEK)
Förvärvsfacilitet
Seniora lån
Aktieägarlån
Övriga lån
Summa

För räkenskapsåren som avslutades
den 31 december2)

2016

2015

2015

124,0
9 587,3
6 885,8
–
16 597,1

127,7
9 878,0
6 235,9
–
16 241,6

127,7
9 586,0
6 388,5
–
16 102,2

2014
130,0
10 383,3
5 783,3
1,63)
16 298,2

2013
476,1
7 853,1
7 602,9
3,13)
15 935,2

1)	Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016 med jämförelsetal för
niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015.
2) Hämtade från Ahlsells reviderade koncernräkenskaper per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013.
3) Dessa representerar små lån i förvärvade verksamheter som ännu inte hade återbetalats.

Se avsnitt ”Kapitalisering, skuldsättning och övrig finansiell information” för en beskrivning av Ahlsells skuldsättning.
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Avtalade förpliktelser
Tabellen nedan visar Koncernens avtalsenliga skyldigheter och åtaganden per den 31 december 2015:1)
(MSEK)

< 1 år

1– 5 år

> 5 år

Summa

Inlåning
Operationell leasing
Finansiella leasingbetalningar
Summa

172,4
470,9
40,2
683,5

3 775,1
1 172,9
118,9
5 066,9

12 154,7
752,1
136,7
13 043,5

16 102,2
2 395,9
295,8
18 793,9

1) Informationen i tabellen har baserats på information från reviderade koncernräkenskaper.

Poster utanför balansräkningen

Förändringar i redovisningsprinciper

Per den 31 december 2015 hade Koncernen inga poster
utanför balansräkningen med undantag för vad som
anges som operationell leasing i tabellen ”Avtalade
förpliktelser” ovan.

Koncernens ekonomi kan påverkas av förändringar i redovisningsprinciper som kan påverka jämförbarheten av
resultat från olika perioder och även Koncernens balansräkning. Till exempel utfärdade International Accounting
Standards Board (”IASB”) ”IFRS 16 – Leasing” som
träder i kraft för redovisningsperioder som börjar den,
eller efter, 1 januari 2019 och Koncernen räknar med att
uppfylla dess krav från och den tidpunkten. IFRS 16
kräver att nuvärden för leasingsskulder vad gäller anläggningar som är leasade med hyresperioder på längre än ett
år redovisas i balansräkningen, medan nuvarande redovisningsprinciper betraktar dessa som operationell leasing.
Koncernen utvärderar fortfarande effekterna av dessa
standarder men eftersom Koncernen leasar sina anläggningar med hyresperioder på längre än ett år beräknas
tillämpningen av IFRS 16 resultera i en ökning av Bolagets
balansräkning, medan kostnader i resultaträkningen som
för nuvarande betraktas som operativa kostnader
kommer att fördelas mellan avskrivningar och
räntekostnader.

Utdelningspolicy
Ahlsells mål är att med utrymme för strategisk flexibilitet
betala en utdelning som motsvarar 40 till 60 procent av
nettovinsten. Utdelningen ska ta förvärv, företagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida tillväxtmöjligheter
i beaktande.

Finansiella mål
För en diskussion av Koncernens finansiella mål se
avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning – Finansiella mål”.

Kvalitativa och kvantitativa marknadsrisker
För beskrivning av Koncernens kvalitativa och kvantitativa
upplysningar beträffande marknadsrisker se not 32 i
avsnitt ”Historisk finansiell information – Finansiell infor
mation för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013 – Noter”.
För information om refinansieringen i samband med noteringsprocessen, se avsnitt ”Kapitalisering, skuldsättning
och övrig finansiell information – Kapitalstruktur i samband
med noteringen”.
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Viktiga redovisningsprinciper
För en beskrivning av viktiga bedömningar och uppskattningar för Koncernens redovisning vid tillämpningen av
redovisningsprinciperna, se not 1 och 40 i avsnitt
”Historisk finansiell information – Finansiell information
för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013 – Noter”.

Kapitalisering, skuldsättning och
övrig finansiell information
Tabellerna i detta avsnitt beskriver Ahlsells kapitalisering och nettoskuldsättning per den 30 september
2016, det vill säga den sista rapporteringsdagen före Erbjudandet. Samtlig information i tabellerna nedan
utgörs av icke reviderad finansiell information. Informationen som presenteras nedan bör läsas tillsammans
med avsnittet ”Operationell och finansiell översikt” och Bolagets konsoliderade finansiella rapporter, med
tillhörande noter, som återfinns på annan plats i Prospektet. Utöver vad som beskrivs i avsnittet ”Kapitalise
ring, skuldsättning och övrig finansiell information – Väsentliga händelser efter 30 september 2016” har
det inte skett några betydande förändringar i Ahlsells kapitalisering eller skuldsättning sedan den 30
september 2016.

Kapitalisering
MSEK

Pensionsåtaganden
30 september 2016

Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet
Summa kortfristiga räntebärande skulder

–
263,7
–
263,7

Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet
Summa långfristiga räntebärande skulder

–
9 447,6
6 910,01)
16 357,6

Summa kortfristiga och långfristiga
räntebärande skulder

16 621,3

Eget kapital
Aktiekapital
Tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Summa eget kapital

79,4
719,4
24,4
251,4
1 074,6

1)	Varav 6 885,8 MSEK avser aktieägarlån. Aktieägarlånen kommer att
konverteras i samband med Erbjudandet, i enlighet med vad som är
beskrivet i avsnitt ”Kapitalisering, skuldsättning och övrig finansiell
information – Kapitalstruktur i samband med noteringen – Konvertering
av aktieägarlån”.

Eventualförpliktelser
Per den 30 september 2016 hade Bolaget inte några
eventualförpliktelser.

Koncernen har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner för sina anställda. Dessa varierar
från land till land och koncernföretagen har olika pensionsplaner. Normalt finansieras planerna genom betalningar
till försäkringsbolag eller fonder förvaltade av en kapitalförvaltare i enlighet med periodiska aktuariella
beräkningar.
Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende
förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den
förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen minus
verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av
oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. projected
unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda
förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade
framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för
förstklassiga företagsobligationer inklusive bostadsobligationer, alternativt statsobligationer, som är utfärdade i
samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i
med löptider jämförbara med den aktuella
pensionsskuldens.
Koncernens åtaganden för ålderspension och familjepension för anställda i Sverige samt pensionsåtagandena
för vissa tjänstemän tryggas genom en försäkring i
Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell
rapportering, UFR 10, är detta en förmånsbestämd plan
som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret som
avslutades 31 december 2015 hade Bolaget inte tillgång
till sådan information som gör det möjligt att redovisa
dessa planer som förmånsbestämda planer. Pensionsåtagandena redovisas därför som avgiftsbestämda planer.
Samma förutsättningar gäller för den nya AFP-pensionen
(No. Avtalefestet pensjon) i Norge, varför således även
denna redovisas som en avgiftsbestämd pensionsplan.
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För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig
eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna
redovisas som personalkostnader under den period de
anställda utfört de tjänster avgifterna avser. Förutbetalda
avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som
kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma Koncernen tillgodo.
Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner för
Sverige och Finland. Denna typ av pensionsplan garanterar den anställde en pension motsvarande en viss procentandel av slutlön. Under 2015 avslutades den förmånsbestämda plan som funnits i Norge. Koncernen tillhandahåller även avgiftsbestämda pensionsplaner i dessa länder
samt i Danmark, Estland, Ryssland och Polen. Avgiftsbestämda pensionsplaner representerar en procentandel av
den anställdes lön och inkluderas i resultaträkningen.
Givet pensionsskuldens storlek har ingen känslighetsanalys genomförts.
Värdet av Bolagets nettopensionsåtaganden uppgick
per den 30 september 2016 till 49,7 MSEK jämfört med
63,5 MSEK per den 30 september 2015.
För mer information om pensionsförpliktelser, se not 1
”Allmän information och redovisningsprinciper”, samt
not 29 ”Avsättningar för pensioner” i avsnitt ”Historisk
finansiell information – Finansiell information för räken
skapsåren 2015, 2014 och 2013 – Noter”.

Väsentliga händelser efter 30 september
2016

Nettoskuldsättning

Materiella anläggningstillgångar

MSEK
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

30 september 2016

Kassa
Likvida medel
Lätt realiserbara värdepapper
Likviditet (A) + (B) + (C)
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga banklån
Kortfristig andel av långfristig skuld
Övriga kortfristiga finansiella skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
(F) + (G) + (H)
Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D)
Långfristiga banklån
Emitterade obligationer
Övriga långfristiga lån
Långfristiga räntebärande skulder
(K) + (L) + (M)
Nettoskuldsättning (J) + (N)

1 334,0
–
300,0
1 634,0
322,3
263,7
0,0
135,8
399,6
–1 556,8
9 447,6
0,0
7 204,21)
16 651,8
15 095,0

1)	Varav 6 885,8 MSEK avser aktieägarlån. Aktieägarlånen kommer att
konverteras i samband med Erbjudandet, i enlighet med vad som beskrivs
i avsnitt ”Kapitalisering, skuldsättning och övrig finansiell information –
Kapitalstruktur i samband med noteringen – Konvertering av aktieägarlån”.
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Tabellerna avseende kapitalisering och skuldsättning
ovan reflekterar inte händelser som inträffat efter den 30
september 2016.
I samband med Erbjudandet kommer Bolaget genomföra en konvertering av ägarstrukturen i Bolaget. För mer
information om konverteringen av ägarstrukturen, se
avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertering
av tidigare ägarstruktur.
Den 4 oktober 2016 ingick Bolaget en ny kreditfacilitet
med en sammansättning av nordiska banker enligt vilken
långivarna har förbundit sig att tillhandahålla vissa kreditfaciliteter vid genomförandet av Erbjudandet, för mer
information se avsnitt ”Kapitalisering. Skuldsättning och
övrig finansiell information – Kapitalstruktur i samband
med noteringen”. I samband med extra bolagsstämma i
Bolaget den 16 oktober 2016 beslutades att anta två
långsiktiga incitamentsprogram till Bolagets ledande
befattningshavare och andra nyckelmedarbetare i Ahlsell.
Incitamentsprogrammen består av ett aktiesparprogram
och ett teckningsoptionsprogram, se vidare i avsnitt
”Bolagsstyrning – Verkställande direktör och ledande
befattningshavare – Långsiktiga incitamentsprogram”.
Utöver vad som uttryckligen har uttalats eller
hänvisats till ovan, har Bolaget ingen anledning att tro att
det har inträffat någon väsentlig förändring i Bolagets
kapitalisering sedan den 30 september 2016, annat än
förändringar till följd av Koncernens löpande verksamhet.

Den 30 september 2016 uppgick det redovisade värdet
av Ahlsells materiella anläggningstillgångar till 741,7
MSEK, framförallt bestående av inventarier och maskiner.
2015 års bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till totalt 176 MSEK och avskrivningar
avseende materiella anläggningstillgångar till 153 MSEK.
För mer information, se not 18 ”Byggnader och mark”,
not 19 ”Maskiner och andra tekniska anläggningar” och
not 20 ”Inventarier, verktyg och installationer” i avsnitt
”Historisk finansiell information – Finansiell information
för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013 – Noter”.
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Immateriella tillgångar
Den 30 september 2016 uppgick det redovisade värdet
av Ahlsells immateriella tillgångar till 14 347,3 MSEK, och
bestod främst av goodwill med ett bokfört värde om
7 044,2 MSEK, kundrelationer med ett bokfört värde om
3 339,0 MSEK, och varumärke med ett bokfört värde om
3 837,2 MSEK. Avskrivningar av immateriella tillgångar
uppgick till 332 MSEK under år 2015 och 254,3 MSEK
under perioden 1 januari – 30 september 2016.

Belopp i MSEK
Aktiekapital
Ytterligare tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel och
årets resultat
Eget kapital
Räntebärande skulder
Räntebärande skulder
Kortfristiga finansiella fordringar
Kontanter och likvida medel
Nettoskuldsättning

30 september
2016

Nettoskuldsättning efter Kreditfaciliteten
och konvertering av aktieägarlån
Tabellen nedan visar en sammanställning av Ahlsells egna
kapital och nettoskuldsättning per den 30 september
2016, justerad för händelserna beskrivna nedan under
”Kapitalstruktur i samband med noteringen”, för att visa
hur Bolagets finansiella ställning skulle ha varit den 30
september 2016 om dessa händelser redan skulle ha
inträffat. Nettoskuldsättningen skulle då ha minskat med
6 636,3 MSEK.

Konvertering av
aktieägarlån2)

79,4
719,4
24,4

38,33)
6 934,33)

251,4
1 074,6

–86,8
6 885,84)

17 051,31)
17 051,31)
322,3
1 634
15 095

–6 885,8
–6 885,8

–6 885,8

Avskrivning och
avgifter för den
Återbetalning av
Befintliga
den Befintliga
Finansieringen
Finansieringen
samt kostnader
relaterade till och utnyttjande av
befintlig kassa
Kreditfaciliteten

30 september
2016 efter
justeringar
117,73)
7 653,73)
24,4

–249,5
–249,5

–84,9
7 710,9

249,5
249,5

–1 134
–1 134

249,5

–1 134
0

9 2815)
9 2815)
322,3
500
8 458,7

1) Av vilka 6 885,8 MSEK avser aktieägarlån, 9 766,0 MSEK utgör övriga långfristiga räntebärande skulder och 399,6 MSEK utgör
kortfristiga räntebärande skulder.
2) I enlighet med vad som beskrivs i avsnitt ”Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information – Kapitalstruktur i samband
med noteringen – Konvertering av aktieägarlån”.
3) Baserat på antagandet av ett pris i Erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet.
4) Motsvarar utestående aktieägarlån och balanserad uppläggningsavgift om 86,8 MSEK.
5) Innefattar bland annat utnyttjande av Kreditfaciliteten.

Kapitalstruktur i samband med noteringen
Bolagets befintliga kapitalstruktur består bland annat av
en senior kreditfacilitet (den ”Befintliga Finansieringen”).
Den Befintliga Finansieringen förväntas återbetalas i sin
helhet tillsammans med kostnader för refinansieringen
samt andra utgifter, genom utnyttjande av Kreditfaciliteten (såsom definierat nedan). I samband med refinansieringen av den Befintliga Finansieringen kommer nedskrivningar av kapitaliserade kostnader med anledning av att
den Befintliga Finansieringen ersätts före den ursprungliga förfallodagen, att påverka Bolagets resultat. Dessa
nedskrivningskostnader kommer, tillsammans med
kostnaderna för förtidslösen av lån, att belasta Bolagets
resultat med ett belopp om cirka 240 000 000 SEK under
fjärde kvartalet 2016, men kommer inte att påverka
Bolagets kassaflöde.

Bolaget ingick den 4 oktober 2016 ett kreditfacilitetsavtal med en sammansättning av nordiska banker och
finansiella institutioner, bestående av Danske Bank A/S,
Danmark, Sverige Filial, DNB Sweden AB, Nordea Bank
AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
(”Kreditfaciliteten”) enligt vilket långivarna, under vissa
sedvanliga villkor för initial utbetalning, har förbundit sig
att tillhandahålla vissa kreditfaciliteter i samband med
fullföljandet av Erbjudandet i syfte att refinansiera den
Befintliga Finansieringen och säkerställa den löpande
finansieringen av Koncernens verksamhet. Kreditfaciliteten består av (i) en periodlånefacilitet1) uppdelad i trancher
om 1 500 000 000 SEK som förfaller tre år efter dagen
för fullföljandet av Erbjudandet, och 6 250 000 000 SEK
som förfaller fem år efter dagen för fullföljandet av
Erbjudandet samt (ii) en revolverande kreditfacilitet om

1) Periodlånefaciliteten får re-denomineras till EUR och NOK.
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2 250 000 000 SEK, tillgänglig i flera valutor, som förfaller
fem år efter dagen för fullföljandet av Erbjudandet. De
utnyttjade krediterna under Kreditfaciliteten kommer att
vara föremål för en årlig räntesats som motsvarar relevant
IBOR plus en varierande marginal som kommer att
baseras på förhållandet mellan Bolagets nettoskuld till
EBITDA. Därtill är Bolaget skyldigt att, i samband med
upptagandet av Kreditfaciliteten, betala vissa avgifter till
långivarna, inklusive en arrangörsavgift som betalas på
första dagen för utnyttjandet av Kreditfaciliteten, en så
kallad ticking fee som börjar löpa 60 dagar efter undertecknandet av Kreditfaciliteten och löper tills antingen (i)
dagen för det första utnyttjandet av Kreditfaciliteten, eller
(ii) dagen för annullering av Kreditfaciliteten, samt en
kreditåtagandeavgift, beräknat på outnyttjade kreditåtaganden under den revolverande kreditfaciliteten, vilken
betalas i efterskott för varje kvartal under
tillgänglighetsperioden.
Kreditfaciliteten innehåller vissa finansiella åtaganden,
såsom nettoskuld/EBITDA och EBITDA/räntekostnader,
vilka inte får avvika negativt från vissa i Kreditfaciliteten
angivna nivåer. Kreditfaciliteten är inte säkerställd genom
panter, men kommer att garanteras av Bolaget samt
eventuella dotterbolag till Bolaget som, efter utseende
av Bolaget, får ansluta sig till Kreditfaciliteten som
borgensmän.
Kreditfaciliteten är föremål för sedvanliga utfästelser
och garantier samt negativåtaganden, inklusive bland
annat restriktioner avseende pantsättningar, restriktioner
avseende avyttringar, restriktioner avseende förvärv,
restriktioner avseende skuldsättning i dotterbolag,
restriktioner avseende fusion, åtaganden att följa sanktions-, penningtvätt- och korruptionsregelverk samt
restriktioner avseende förändring av Koncernens verksamhet som helhet, i samtliga fall med förbehåll för
sedvanliga undantag och tröskelnivåer. Kreditfaciliteten
innehåller även en ägarförändringsklausul som under
vissa specificerade omständigheter ger långivarna rätt att
säga upp Kreditfaciliteten. Om Bolaget inte efterlever
sina förpliktelser under Kreditfaciliteten är långivarna
berättigade att säga upp Kreditfaciliteten och kräva full
återbetalning för samtliga utestående lån.

Konvertering av aktieägarlån
Per den 30 september 2016 innefattade Bolagets finansieringsstruktur aktieägarlån om 6 972,6 MSEK från
Huvudaktieägaren.1) I samband med Erbjudandet kommer
både det nominella värdet av lånet och upplupen ränta att
omvandlas till aktier i Bolaget. Om aktieägarlånet hade
omvandlats per 30 september 2016 hade eget kapital
ökat med 6 972,6 MSEK. Nettoskulden per 30 september
2016 hade då minskat med motsvarande belopp. Konverteringen av aktieägarlånet i samband med Erbjudandet
kommer att belasta Bolagets resultat med nedskrivning
av kostnader av engångskaraktär för uppläggning av lånet
som per den 30 september 2016 motsvarade 86,8 MSEK,
men kommer inte att påverka Bolagets kassaflöde. För
mer information, se avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhål
landen – Konvertering av tidigare ägarstruktur”.

Rörelsekapital
Bolagets bedömning är att dess tillgängliga rörelsekapital
är tillräckligt för att möta Bolagets behov under åtminstone tolvmånadersperioden efter dagen för Prospektet.
Rörelsekapital avser i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att erhålla tillgång till likvida medel för att fullgöra sina
betalningsförpliktelser i den takt de förfaller till betalning.

1) Belopp upptaget i balansräkningen nettas med balanserad uppläggningsavgift 86,8 MSEK.
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Styrelsen
Enligt Ahlsells bolagsordning ska styrelsen bestå av
mellan tre (3) och tio (10) bolagsstämmovalda ledamöter,
utan s uppleanter. För närvarande består Ahlsells styrelse
av åtta (8) ledamöter utsedda av bolagsstämman för tiden

intill slutet av årsstämman 2017, samt tre (3) arbets
tagarrepresentanter med en suppleant för varje
arbetstagarrepresentant.

STYRELSEN I AHLSELL
Oberoende av
Namn

Position

Födelseår

Vald

Huvudaktieägaren

Bolaget

Kenneth Bengtsson

Ordförande

1961

2012

Ja

Ja

Peter Törnquist

Ledamot, vice ordförande

1953

2012

Nej

Ja

Johan Nilsson

Ledamot, verkställande direktör

1960

2015

Ja

Nej

Magdalena Gerger

Ledamot

1964

2016

Ja

Ja

Satu Huber

Ledamot

1958

2016

Ja

Ja

Gustaf Martin-Löf

Ledamot

1977

2012

Nej

Ja

Terje Venold

Ledamot

1950

2014

Ja

Ja

Søren Vestergaard-Poulsen

Ledamot

1969

2012

Nej

Ja

Glenn Edlund

Ledamot (arbetstagarrepresentant)

1954

2010

n/a

n/a

Maria Herbertsson

Ledamot (arbetstagarrepresentant)

1979

2012

n/a

n/a

Anders Nilsson

Ledamot (arbetstagarrepresentant)

1966

2012

n/a

n/a

Carolina Miliander

Suppleant (arbetstagarrepresentant)

1977

2012

n/a

n/a

Lena Widerberg

Suppleant (arbetstagarrepresentant)

1970

2016

n/a

n/a

Thérése Wänfelt

Suppleant (arbetstagarrepresentant)

1971

2012

n/a

n/a

1)

1)	Styrelseledamöterna var ursprungligen valda i Ahlsell Operations AB (publ), organisationsnummer 556882-5391, och motsvarande styrelsekonstellation valdes in
i Ahlsell AB (publ) vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2016.

Kenneth Bengtsson (född 1961)
Kenneth Bengtsson är styrelseledamot och styrelse
ordförande i Ahlsell sedan 2012.
Kenneth Bengtsson är även styrelseordförande i
Clas Ohlsson Aktiebolag, Mekonomen Aktiebolag,
Systembolaget Aktiebolag och UF Support AB, samt
styrelseledamot i Synsam AB, Herenco Aktiebolag och
Ersta Diakonisällskap. Kenneth Bengtsson är också
styrelseledamot och verkställande direktör i NM 24 i
Stockholm Aktiebolag, samt styrelsesuppleant i Ersta
Sköndal Högskola AB.
Under de senaste fem åren har Kenneth Bengtsson
varit, men är inte längre, styrelseledamot och styrelse

ordförande i ICA Sverige AB, ICA Finans Aktiebolag och
ICA Banken AB. Kenneth Bengtsson har även varit extern
verkställande direktör i ICA AB, verkställande direktör och
styrelseordförande i ICA Detalj AB och styrelseledamot i
Rimi Baltic AB, ICA Maxi Special AB, samt Svenskt
Näringsliv.
Kenneth Bengtsson studerade ekonomi på gymnasial
nivå samt har genomgått flertalet utbildningar medan han
arbetade i ICA-koncernen.
Kenneth Bengtsson förväntas äga 291 898 aktier i
Bolaget efter Erbjudandets genomförande.1)

1) Baserat på antagandet att slutligt pris i Erbjudandet motsvarar mittpunkten i prisintervallet.
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Peter Törnquist (född 1953)
Peter Törnquist är styrelseledamot och vice styrelseordförande i Ahlsell sedan 2012.
Peter Törnquist är även styrelseledamot och styrelseordförande i Synsam AB, ÅR Packaging Group AB1),
Svenska M Holding 1 AB, Svenska S Holding 1 AB,
Svenska S Holding 2 AB, Parry 1 Holding AB, SHD
GREEN ENERGY AB, Sarcina 1 AB, Sarcina 2 AB och
Sarcina Investments AB. Peter Törnquist är också styrelseledamot i P Törnquist Invest i Stockholm AB och APG
Invest AB samt vice styrelseordförande och ordförande i
revisionsutskottet för Paroc Oy.
Under de senaste fem åren har Peter Törnquist varit,
men är inte längre, verkställande direktör, styrelseledamot och styrelseordförande i CVC Capital Partners
Svenska AB, samt verkställande direktör för CVC Capital
Partners International Svenska filial. Vidare, har Peter
Törnquist varit styrelseledamot i Cloetta AB, Yllops
Finance Sweden AB och Matas AS samt styrelseledamot
och styrelseordförande i Starbreeze AB, Starbreeze
Studios AB, Starbreeze Publishing AB och Svenska M
Holding AB, samt vice styrelseordförande i Post Danmark
A/S.
Peter Törnquist har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm samt en MBA från IMD
i Schweiz.
Peter Törnquist äger inga aktier i Bolaget.
Johan Nilsson (född 1960)
Johan Nilsson är styrelseledamot och verkställande direktör för Ahlsell sedan 2015. Han har varit en av Bolagets
ledande befattningshavare sedan 2008. För mer information, se avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare och
revisorer – Ledande befattningshavare – Johan Nilsson”
nedan.
Magdalena Gerger (född 1964)
Magdalena Gerger är styrelseledamot i Ahlsell sedan
2016.
Magdalena Gerger är även extern verkställande
direktör för Systembolaget AB, samt styreledamot i
Husqvarna AB,2) Investor AB, Svensk Handel AB och
Futoria AB. Magdalena Gerger är även styrelseledamot
och styrelseordförande i AB K14 Näckströmsgatan.
Under de senaste fem åren har Magdalena Gerger
varit, men är inte längre, styrelseordförande i Gamla
Distribution i Jordbro Aktiebolag samt styrelseledamot i
IQ initiativet AB, Kungsträdgården Park & Evenemang AB
och INGKA Holdning BV.
Magdalena Gerger har en civilekonomexamen och har
studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och vid

1) Under namnändring från Sarcina 3 AB.
2) Avböjt omval inför årsstämma 2017.
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McGill University i Montreal. Magdalena Gerger har även
studerat ledarskap vid IMD:s Breakthrough Program for
Senior Executives och även genom ett individanpassat
program vid Lindström&Göthberg.
Magdalena Gerger äger inga aktier i Bolaget.
Satu Huber (född 1958)
Satu Huber är styrelseledamot i Ahlsell sedan 2016.
Satu Huber är även ordförande för företagsledningsgruppen och verkställande direktör för Elo Mutual
Pension Insurance Company, samt styrelseledamot i YIT
Plc, Pensionsskyddscentralen (ETK) (Fi. Eläketurvakes
kus), Arbetspensionsförsäkrarna TELA, Näringslivets
forskningsinstitut (ETLA) (Fi. Elinkeinoelämän Tutki
muslaitos) och A policy pro-market think tank. Satu Huber
är även ledamot i Finska kulturfondens (SKR) (Fi. Suomen
Kulttuurirahasto) förvaltningsråd, ledamot i Helsingforsregionens handelskammare och Centralhandelskammarens
delegationer, samt ledamot i revisionsutskottet i YIT Plc.
Under de senaste fem åren har Satu Huber varit, men
är inte längre, styrelseledamot i Finnair och vice verk
ställande direktör för Elo Mutual Insurance Company.
Satu Huber har en civilekonomexamen från Svenska
handelshögskolan i Helsingfors.
Satu Huber äger inga aktier i Bolaget.
Gustaf Martin-Löf (född 1977)
Gustaf Martin-Löf är styrelseledamot i Ahlsell sedan
2012.
Gustaf Martin-Löf är även verkställande direktör och
styrelseledamot i Svenska M Holding 1 AB, samt styrelseledamot i Synsam AB, Källberget Invest AB, Svenska S
Holding 1 AB, Svenska S Holding 2 AB, Norske S Holding
AS, Synsam Nordic A/S, Parry 1 Holding AB, Parry S.à r.l.,
Parry Holdings S.à r.l., Parry Investments S.A., Project
Parry Jersey Limited, Paroc Group Oy, Safari Finco 1 Oy,
samt vice verkställande direktör för CVC Capital Partners
International Svenska Filial.
Under de senaste fem åren har Gustaf Martin-Löf
varit, men är inte längre, styrelseledamot och styrelse
ordförande i Yllop Finance Sweden AB och Yllop Finance
Holding AB, samt även verkställande direktör och styrelseledamot i Svenska M Holding AB. Vidare, har Gustaf
Martin-Löf varit styrelseledamot i Feather Holdings
S.à r.l., Godis Holdings S.à r.l., samt vice verkställande
direktör i CVC Capital Partners Svenska AB.
Gustaf Martin-Löf har en BA (Hons) International
Business Studies, med huvudämne i finans och ekonomi
från European Business School London.
Gustaf Martin-Löf äger inga aktier i Bolaget.
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Terje Venold (född 1950)
Terje Venold är styrelseledamot i Ahlsell sedan 2014.
Terje Venold är även styrelseledamot och ledamot i
revisionsutskottet i Sporveien AS samt styrelseordförande i Karriere i Balanse AS. Terje Venold är vidare ordförande i förvaltningsstyrelserna (No. Bedriftsforsamling)
och valberedningarna i Norsk Hydro ASA och Storebrand
ASA, samt ledamot i förvaltningsstyrelsen (No. Bedrifts
forsamling) i Statoil ASA och även ordförande i valberedningen i Borregaard ASA.
Under de senaste fem åren har Terje Venold varit, men
är inte längre, styrelseordförande i Handelshögskolan BI,
samt verkställande direktör i Veidekke ASA, en position
han höll mellan 1989 och 2013. Terje Venold har vidare
varit styrelseordförande för Norweigan Association for
Share Promotion (No. Aksje-Norge), medordförande i
förvaltningsstyrelsen i Orkla ASA, samt medlem av NHO
– Confederation of Norweigan Enterprize representantskap (No. Representantskapet).
Terje Venold har en civilekonomexamen från Handelshögskolan BI.
Terje Venold förväntas äga 88 928 aktier i Bolaget
efter Erbjudandets genomförande.1)
Søren Vestergaard-Poulsen (född 1969)
Søren Vestergaard-Poulsen är styrelseledamot i Ahlsell
sedan 2012.
Søren Vestergaard-Poulsen är även styrelseledamot
och vice styrelseordförande i Post Invest Europe S.à r.l.,
samt även styrelseledamot i ÅR Packaging Group AB2),
CVC Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l., Keravel
S.à r.l., Danske Commodities A/S, Kirk Beauty Investments S.A., Mholding S.à r.l., MIE Group S.A., Paroc
Group Oy och NEWS Capital (Luxembourg) S.à r.l.
Under de senaste fem åren har Søren VestergaardPoulsen varit, men är inte längre, ordförandesuppleant i
Matas A/S, styrelseordförande i Douglas Group, samt
styrelseledamot i BPost N.V., Post Danmark A/S, CVC
Capital Partners Svenska AB, CVC Capital Partners
SICAV-FIS S.A., PIE Group II S.à r.l., PIE Group S.A. och
Speciality Pharma Holdings S.à r.l.
Søren Vestergaard-Poulsen har en masterexamen
samt en kandidatexamen i ekonomi från Köpenhamns
handelshögskola.
Søren Vestergaard-Poulsen äger inga aktier i Bolaget.

Glenn Edlund (född 1954)
Glenn Edlund är en arbetstagarrepresentant (fackföre
ningen Unionen) i Ahlsells styrelse sedan 2010.
Glenn Edlund är en specialiserad yrkesutbildad
rörmokare och har även genomgått flertalet säljkurser
inom ramen för sin anställning, samt genomgått TCO:s
styrelseutbildning för arbetstagarrepresentanter.
Glenn Edlund äger inga aktier i Bolaget.
Maria Herbertsson (född 1979)
Maria Herbertsson är en arbetstagarrepresentant (fackföreningen Handelsanställdas förbund) i Ahlsells styrelse
sedan 2012.
Maria Herbertsson äger inga aktier i Bolaget.
Anders Nilsson (född 1966)
Anders Nilsson är en arbetstagarrepresentant (fackföre
ningen Unionen) i Ahlsells styrelse sedan 2012.
Anders Nilsson är en specialiserad yrkesutbildad elektriker och har även genomgått flertalet säljutbildningar
inom ramen för sin anställning.
Anders Nilsson äger inga aktier i Bolaget.
Carolina Miliander (född 1977)
Carolina Miliander är en arbetstagarrepresentant (suppleant) (fackföreningen Handelsanställdas förbund) i Ahlsells
styrelse sedan 2012.
Carolina Miliander äger inga aktier i Bolaget.
Lena Widerberg (född 1970)
Lena Widerberg är en arbetstagarrepresentant (suppleant) (fackförening Unionen) i Ahlsells styrelse sedan
2016.
Lena Widerberg har en kandidatexamen i naturvård
med inriktning mot vattenvård och har studerat vid
Kristianstad universitet.
Lena Widerberg äger inga aktier i Bolaget.
Thérése Wänfelt (född 1971)
Thérése Wänfelt är en arbetstagarrepresentant (suppleant) (fackföreningen Unionen) i Ahlsells styrelse sedan
2012.
Thérése Wänfelt äger inga aktier i Bolaget.

1) Baserat på antagandet att slutligt pris i Erbjudandet motsvarar mittpunkten i prisintervallet.
2) Under namnändring från Sarcina 3 AB.
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Ledande befattningshavare
Nedanstående tabell listar namn, position, födelseår och anställningsår för Ahlsells ledande befattningshavare.
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I AHLSELL
Namn

Position

Födelseår

Position sedan

Johan Nilsson

Verkställande direktör

1960

20081)

Kennet Göransson

Finans- och ekonomidirektör

1963

2014

Magnus Nordstrand

Inköpsdirektör

1965

2011

Claes Seldeby

Verksamhetschef Sverige

1969

2016

Rune Flengsrud

Verksamhetschef Norge

1960

2015

Mika Salokangas

Verksamhetschef Finland

1962

2006

Erik Andersson

Affärsstöd

1968

2015

Anna Björklund

HR-direktör

1964

2016

1) Ledande befattningshavare i Bolaget sedan 2008, verkställande direktör sedan 2015.

Johan Nilsson (född 1960)
Johan Nilsson är VD och koncernchef för Ahlsell sedan
2015.
Johan Nilsson är även styrelseledamot i Sveriges
elgrossisters ServiceAktiebolag.
Under de senaste fem åren har Johan Nilsson varit,
men är inte längre, styrelseordförande i Sveriges elgrossisters ServiceAktiebolag och RGF Service AB. Johan
Nilsson har även varit styrelseledamot i VVS-Informations
Data i Stockholm AB.
Johan Nilsson har en civilekonomexamen från Lunds
universitet och en civilingenjörsexamen från Lunds
Tekniska Högskola.
Johan Nilsson förväntas äga 1 581 127 aktier i Bolaget
efter Erbjudandets genomförande.1), 2)
Kennet Göransson (född 1963)
Kennet Göransson är finans- och ekonomidirektör för
Ahlsell sedan 2014.
Under de senaste fem åren har Kennet Göransson
varit, men är inte längre, finans- och ekonomidirektör i
Indutrade Aktiebolag, styrelseordförande och styrelse
ledamot i Aktiebolaget Carlsson & Möller samt Nolek
Fastigheter AB, styrelseledamot i Pentronic Aktiebolag,
Alsterån Fastigheter AB, Spinova Aktiebolag, Colly
Company Aktiebolag, Stålprofil PK Aktiebolag, Nolek
Aktiebolag, Flintec UK Ltd, Gefa Processtechnik GmbH,
HP Valves Oldenzaal BV, Indutrade Benelux BV, Indutrade
Management AG, Indutrade Oy, KVT Key Valves Technologies, Indutrade Flödesteknik Aktiebolag, KG, Stålprofil
PK Invest Aktiebolag, Meson AB, Flintec Group AB och
Valvetrade Sverige AB.
Kennet Göransson har en civilekonomexamen från
Linköpings universitet.
Kennet Göransson förväntas äga 235 269 aktier i
Bolaget efter Erbjudandets genomförande.1)

Magnus Nordstrand (född 1965)
Magnus Nordstrand är inköpschef på Ahlsell sedan 2011.
Magnus Nordstrand har en fil. kand. i ekonomi från
Lunds Universitet.
Magnus Nordstrand förväntas äga 1 021 644 aktier i
Bolaget efter Erbjudandets genomförande.1)
Claes Seldeby (född 1969)
Claes Seldeby är verksamhetschef för Ahlsells svenska
verksamhet sedan 2016.
Claes Seldeby är även styrelseledamot i RGF Service
AB och VVS-Informations Data i Stockholm AB.
Under de senaste fem åren har Claes Seldeby varit,
men är inte längre, styrelseordförande i Damixia AB samt
styrelseledamot i VVS-Fabrikanternas Råds Service i
Solna Aktiebolag. Claes Seldeby har även varit verkställande direktör i FM Mattsson Mora Group AB.
Claes Seldeby har en fil.kand. i företagsekonomi från
Lunds universitet.
Claes Seldeby förväntas äga 193 086 aktier i Bolaget
efter Erbjudandets genomförande.1)
Rune Flengsrud (född 1960)
Rune Flengsrud är verksamhetschef för Ahlsells norska
verksamhet sedan 2015.
Under de senaste fem åren har Rune Flengsrud varit,
men är inte längre, verkställande direktör och Senior Vice
President Norden och Baltikum för Schneider Electric SE
och har även innehaft flertalet positioner inom Schneider
Electric Norge AS.
Rune Flengsrud har en ingenjörsexamen från Gjøvik
Tekniska Högskola.
Rune Flengsrud förväntas äga 151 548 aktier i Bolaget
efter Erbjudandets genomförande.1)

1) Baserat på antagandet att slutligt pris i Erbjudandet motsvarar mittpunkten i prisintervallet.
2) Genom bolagen Goldcup 13554 AB (u.n.t. Sigge Invest AB) och Goldcup 13555 AB (u.n.t. Carjolo Invest AB).
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Mika Salokangas (född 1962)
Mika Salokangas är verksamhetschef för Ahlsells finska
verksamhet sedan 2006.
Mika Salokangas är även styrelseordförande i
Mercantile OY.
Mika Salokangas har en magisterexamen i ekonomi
från Helsingfors handelshögskola.
Mika Salokangas förväntas äga 885 997 aktier i
Bolaget efter Erbjudandets genomförande.1)
Erik Andersson (född 1968)
Erik Andersson är affärsstödschef i Ahlsell sedan 2015.
Under de senaste fem åren har Erik Andersson varit,
men är inte längre, styrelseledamot i Kungens Låda 1 AB.
Erik Andersson studerade ekonomi vid Linköpings
universitet.
Erik Andersson förväntas äga 403 494 aktier i Bolaget
efter Erbjudandets genomförande.1)
Anna Björklund (född 1964)
Anna Björklund är HR-chef i Ahlsell sedan 2016.
Under de senaste fem åren har Anna Björklund varit,
men är inte längre HR-direktör samt extern firmatecknare
i AB Svenska Spel.
Anna Björklund har en kandidatexamen i personal- och
arbetslivsfrågor med inriktning personaladministration
från Stockholms universitet.
Anna Björklund förväntas äga 30 811 aktier i Bolaget
efter Erbjudandets genomförande.1)

Teckningsoptioner
Utöver vad som anges ovan kommer var och en av
Bolagets ledande befattningshavare erbjudas möjlighet
att förvärva teckningsoptioner i Bolaget inom ramen för
det teckningsoptionsprogram som antogs vid extra
bolagsstämma i Bolaget den 10 oktober 2016. Totalt kan
upp till 1 500 000 teckningsoptioner emitteras inom
ramen för teckningsoptionsprogrammet. Anmälan om
förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 27 oktober 2016. För mer information om teckningsoptions
programmet, se avsnitt ”Bolagsstyrning – Verkställande
direktör och ledande befattningshavare – Långsiktiga
incitamentsprogram”.

Revisorer
KPMG AB, med adress Box 3018, 169 03 Solna är
Bolagets revisor. Joakim Thilstedt, auktoriserad revisor
och medlem i FAR, är ansvarig revisor. KPMG AB har varit
Bolagets revisor under hela den tid som refereras till i den
historiska finansiella informationen i Prospektet.

Ahlsells konsoliderade finansiella rapporter per den 31
december 2015, 2014 och 2013 samt för var och ett av de
år som då avslutades, återfinns i detta Prospekt och har
reviderats av KPMG AB, oberoende revisor, i enlighet
med vad som anges i Revisorsrapport avseende historisk
finansiell information på sidan F-52.

Ytterligare information om styrelsens
ledamöter och ledande befattningshavare
Det finns inga familjeband mellan någon av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna.
Det finns inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna i Ahlsell har
gentemot Bolaget, och deras privata intressen och/eller
andra åtaganden. Ett flertal av styrelseledamöterna och
de ledande befattningshavarna har dock finansiella intressen i Ahlsell med anledning av att de äger, och efter
Erbjudandets genomförande kommer fortsätta att äga,
aktier i Bolaget. Aktieägande styrelseledamöter och
ledande befattningshavare har, med vissa undantag,
åtagit sig att inte sälja sina respektive innehav under en
viss tid efter att handeln på Nasdaq Stockholm har börjat,
se avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Åtagande
att avstå från att sälja aktier”.
Under de senaste fem åren, har ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna som är
beskrivna ovan (i) dömts för bedrägerirelaterade brott, (ii)
representerat ett företag som försatts i konkurs eller
ansökt om tvångslikvidation, (iii) varit föremål för sanktioner eller anklagats av myndigheter eller organ som agerar
för särskilda yrkesgrupper enligt offentligrättsliga regler
eller (iv) varit föremål för förelägganden om
näringsförbud.
Styrelseledamöterna är inte berättigade till några
förmåner som utbetalas av Bolaget när de avgår från
styrelsen. För information om företagsledningens rätt till
avgångsvederlag om deras anställning i Bolaget avslutas,
se avsnitt ”Bolagsstyrning – Ersättning till styrelse
ledamöter och ledande befattningshavare – Ersättning
till den verkställande direktören och ledande
befattningshavare”.
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare finns tillgängliga på Bolagets adress på
Rosterigränd 12, 117 61 Stockholm, Sverige.

1) Baserat på antagandet att slutligt pris i Erbjudandet motsvarar mittpunkten i prisintervallet.
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Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsfunktionerna i Ahlsell har tidigare, fram till
augusti 2016, varit inrättade i Bolagets dotterbolag Ahlsell
Operations AB (publ) (tidigare Ahlsell AB (publ), som även
har varit den enheten där styrelsens huvuduppgifter har
vidtagits. I samband med en extra bolagsstämma som
hölls den 31 augusti 2016 valdes nya styrelseledamöter
in i Bolaget, innebärandes att styrelsesammansättningen
i Bolaget från denna tidpunkt speglar styrelsesammansättningen i Ahlsell Operations AB (publ). I samband med
tillsättandet av styrelse i Ahlsell AB (publ) som motsvarar
den tidigare operationella och styrande styrelsen i
Koncernen, har även anställningsavtalen för den verk
ställande direktören överförts till Bolaget i enlighet med
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Ahlsell är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq Stockholm baserades Bolagets bolagsstyrning huvudsakligen på svenska lagar och regler, t.ex.
aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen
(1995:1554), Bolagets bolagsordning samt interna regler
och instruktioner. Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm kommer Bolaget att tillämpa svenska lagar och
regler, Bolagets bolagsordning, interna regler och instruktioner, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), samt andra
tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Koden
gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en
reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas från tidpunkten för noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en
högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra
reglers minimikrav. Koden bygger på principen ”följ eller
förklara”. Det innebär att Bolaget inte vid varje tillfälle
måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra
lösningar som bedömts bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att Bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den löning som
valts i stället samt anger skälen för detta.
Ahlsell kommer att tillämpa Koden från och med
tidpunkten för noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq
Stockholm. Bolaget förväntar sig inte att avvika från
någon av reglerna i Koden. Alla eventuella avvikelser från
Koden kommer att inkluderas i årsredovisningen för
första gången för räkenskapsåret 2016.
Den huvudsakliga målsättningen med Ahlsells bolagsstyrning är att skapa ett ramverk för regler, ansvarsområden samt processer och rutiner som effektivt skyddar
aktieägarnas och andra parters intressen genom att mini-
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mera risker och skapa förutsättningar för en trygg expansion av Bolagets verksamhet.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets
högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra
varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett
annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor
såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvars
frihet för styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören, val av styrelseledamöter och revisor samt
ersättning till styrelsen och revisorn.
Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor
sammankallas. I enlighet med bolagsordningen ska
kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls
tillgänglig på Bolagets webbplats. Ett meddelande om att
kallelse till mötet har skett ska samtidigt annonseras i
Svenska Dagbladet.
Styrelsens ordförande, så många andra styrelseledamöter som möjligt och den verkställande direktören ska
närvara vid extra bolagsstämmor i Bolaget. Vid årsstämmor ska, utöver det ovannämnda, minst en ledamot i
valberedningen och, i den mån det är möjligt, samtliga
styrelsemedlemmar delta.
Rätt att delta i bolagsstämma
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fem
vardagar före bolagsstämman och som meddelar Bolaget
sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum
som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att
delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de
innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av högst
två biträden.
Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran avseende
detta till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av
styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Bolagsstyrning

Valberedning
På den extra bolagsstämman som hölls den 31 augusti
2016 beslutade Bolaget att inrätta en valberedning samt
att anta en instruktion för valberedningen. Enligt instruktionen för valberedningen är huvudregeln att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, som representerar de
största aktieägarna i Bolaget per den 31 augusti året före
årsstämman och som önskar delta i valberedningsarbetet. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden
vara adjungerad ledamot i valberedningen. Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per
den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, har
registrerats som aktieägare i den av Euroclear förda
aktieboken.
Instruktionen för valberedningen följer Koden vad
gäller utnämningen av valberedningens ledamöter.
Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posten som ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och
annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.
Valberedningen ska även nominera kandidater till posten
som revisor samt lämna förslag på arvode till denna.
Valberedningen ska utföra sina uppgifter i enlighet med
Koden och därvid särskilt beakta kravet på mångsidighet
och bredd i Bolagets styrelse.

Styrelsen
Det främsta styrande organet i Koncernen var fram tills
september 2016 Ahlsell Operations AB (publ). I samband
med den extra bolagsstämman som hölls den 31 augusti
2016 utsågs en ny styrelse i Bolaget, vilken återspeglade
styrelsekonstellationen i Ahlsell Operations AB (publ).
Styrelsen är det högsta beslutande organet efter
bolagsstämman och det högsta verkställande organet.
Styrelsens ansvar regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och Koden. Utöver detta
styrs styrelsens arbete av riktlinjer från bolagsstämman
och styrelsens arbetsordning. Styrelsen arbetsordning,
som har antagits av Bolagets styrelse och omprövas årligen, reglerar arbetsfördelningen och ansvarsfördelningen
mellan styrelsen, styrelseordföranden och den verkställande direktören och anger en ordning för ekonomisk
rapportering för den verkställande direktören. Styrelsen
antar även instruktioner för styrelseutskotten och en
instruktion för den verkställande direktören för Ahlsell,
samt en instruktion för ekonomisk rapportering.
I styrelsens uppgifter ingår att fastställa strategier,
affärsplaner och budgetar, hel- och delårsrapporter,
årsbokslut samt att anta instruktioner, policys och riktlinjer. Styrelsen är även skyldig att följa den ekonomiska
utvecklingen och säkerställa kvalitén i den ekonomiska
rapporteringen och den interna kontrollen samt att utvärdera verksamheten baserat på de målen och riktlinjerna

som styrelsen satt upp. Slutligen fattar styrelsen beslut
angående Bolagets väsentliga investeringar samt förändringar i organisationen och verksamheten.
Styrelseordföranden leder styrelsearbetet, är ansvarig
för att se till att styrelsearbetet utförs effektivt och att
styrelsen uppfyller sina skyldigheter i enlighet med
tillämpliga lagar och regler. Styrelseordföranden ska
särskilt övervaka styrelsens prestationer samt förbereda
och leda styrelsemötena. Styrelseordföranden är även
ansvarig för att styrelsen utvärderar sitt arbete varje år
och alltid får den information som krävs för att kunna
utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder styrelsen gentemot Bolagets aktieägare.
Styrelseledamöter, med undantag för arbetstagarrepresentanter, väljs årligen av årsstämman för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning
ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter utan styrelsesuppleanter. Per
dagens datum för Prospektet består Bolagets styrelse av
åtta ordinarie bolagsstämmovalda ledamöter och tre
arbetstagarrepresentant(er), med en suppleant för varje
arbetstagarrepresentant. Styrelseledamöterna presenteras närmare i detalj i avsnitt ”Styrelse, ledande befatt
ningshavare och revisorer”.
Revisionsutskott
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott i enlighet med
aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen får ledamöterna
i revisionsutskottet inte vara anställda av Bolaget och
minst en ledamot i revisionsutskottet ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet ska
bestå av tre ledamöter, av vilka en majoritet ska vara
oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och
minst en av ledamöterna som är oberoende i förhållande
till Bolaget och dess ledning måste även vara oberoende i
förhållande till Bolagets större aktieägare.
Det nuvarande revisionsutskottet består av tre ledamöter: Peter Törnquist (ordförande i revisionsutskottet),
Gustav Martin-Löf och Satu Huber, som alla är oberoende
i förhållande till Bolaget och dess ledning. Satu Huber är
även oberoende i förhållande till Bolagets större
aktieägare.
Revisionsutskottet är ansvarigt för att övervaka
Bolagets finansiella rapportering, riskhantering och
interna kontroll, samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar även revisorernas opartiskhet och självständighet, andra tjänster tillhandahållna
av Bolagets revisorer samt biträder Bolagets valberedning vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans
beslut om revisorsval. Ledamöterna i revisionsutskottet
ska besitta den kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision och/eller riskhantering, som krävs för att
fullgöra utskottets skyldigheter.
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Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Enligt styrelsens arbetsordning, får en ledamot som sitter i ersättningsutskottet inte vara anställd av Bolaget eller något
annat bolag inom Koncernen. Ledamöterna ska vara
oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.
Minst en av ersättningsutskottets ledamöter ska även
vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Styrelseordföranden ska vara ordförande för
utskottet. Ersättningsutskottet består av tre styrelse
ledamöter: Kenneth Bengtsson (ordförande i ersättningsutskottet), Peter Törnquist och Magdalena Gerger.
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att
bereda styrelsens beslut i frågor som rör bland annat
anställnings- och ersättningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska ta fram en ersättningspolicy som ska presenteras för styrelsen. Ersättningsutskottet ska även ta fram underlag för vissa andra
ersättningsärenden av principiell natur eller som i övrigt är
av väsentlig betydelse, t.ex. aktieoptionsprogram eller
vinstandelsprogram samt övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman
enligt lag ska anta, samt de nuvarande ersättningsstrukturerna och -nivåerna i Bolaget.

Verkställande direktör och ledande
befattningshavare
Den verkställande direktören rapporterar till styrelsen.
Den verkställande direktörens ansvar regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Bolagets bolagsordning,
riktlinjer från bolagsstämman, instruktionen för den verkställande direktören och andra interna riktlinjer och anvisningar som fastställts av styrelsen samt andra tillämpliga
svenska och utländska lagar och regler. Därutöver ska
den verkställande direktören, från och med tidpunkten för
noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, följa
Koden och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Enligt aktiebolagslagen ska den verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören ska
vidare vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
Bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt. Fördelningen av arbete mellan styrelsen och den verkställande direktören beskrivs i instruktionen för den verkställande direktören.
Den verkställande direktören ska administrera den
operativa ledningen och verkställa de beslut som fattats
av styrelsen. Den verkställande direktören ska kontrollera
och övervaka att de ärenden som ska behandlas av styrelsen i enlighet med tillämplig lagstiftning, bolagsordningen
och interna instruktioner presenteras för styrelsen och
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ska fortlöpande hålla styrelsens ordförande informerad
om Bolagets verksamhet, dess resultat och finansiella
ställning, liksom andra händelser, omständigheter eller
förhållanden som inte kan antas vara irrelevanta för styrelsen eller aktieägarna.
Den verkställande direktören och ledande befattningshavare presenteras närmare i detalj i avsnitt ”Styrelse,
ledande befattningshavare och revisorer”.
Ersättning till styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Ersättning till styrelseledamöter
Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna,
inklusive styrelseordföranden, beslutas av bolags
stämman. Den extra bolagsstämman som hölls den
14 september 2016 beslutade att det totala arvodet till
styrelseledamöterna, för tiden intill nästa årsstämma, ska
uppgå till 4 150 000 kronor. 1 000 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande, 600 000 kronor ska utgå till styrelsens vice ordförande och 400 000 kronor till vardera av
de fem övriga styrelseledamöterna som inte är anställda
av Bolaget. Härutöver ska 150 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och ytterligare 100 000
kronor ska utgå till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet. Ytterligare 100 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och ytterligare 50 000 kronor
till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Bolagets
styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner när de
avgår som styrelseledamöter.
Ersättning till den verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare
Löner och andra anställningsvillkor ska vara tillräckliga för
att Ahlsell ska ha möjlighet att rekrytera och behålla
kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningar
inom Bolaget ska baseras på medarbetarens position,
ansvar och prestation. Ersättningen till Bolagets ledande
befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig ersättning
baserad på årliga prestationsbaserade mål (upp till
80 procent av den fasta lönen), långsiktiga incitament och
övriga förmåner såsom bil, pensioner och försäkringar.
Sådana övriga förmåner kan erbjudas i enlighet med de
nivåer och den praxis som gäller i det land där den
ledande befattningshavaren är anställd och ska inte
utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Dessutom kan årsstämman besluta om att erbjuda långsiktiga
incitamentsprogram såsom aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram. Dessa incitamentsprogram ska vara
avsedda att bidra till långsiktig värdetillväxt och tillhandahålla ett gemensamt intresse för värdeutveckling för
aktieägare och medarbetare.

Bolagsstyrning

Långsiktiga incitamentsprogram
Vid en extra bolagsstämma i Ahlsell som hölls den 16
oktober 2016 beslutade aktieägarna i Ahlsell att införa
långsiktiga incitamentsprogram riktade till Bolagets
ledande befattningshavare och vissa ytterligare nyckelmedarbetare.
Styrelsen har noga och med anlitande av extern expertis utvärderat ersättningsstrukturen i Bolaget och hur incitamentsprogram ska utformas i syfte att kompensationen till nyckelmedarbetare ska vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig. Syftet med incitamentsprogrammen
är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland Bolagets
nyckelanställda, rekrytera och behålla kompententa och
talangfulla medarbetare, öka intressegemenskapen
mellan nyckelmedarbetarnas och Bolagets målsättning
samt höja motivationen. Programmen har en struktur
som ger balans mellan å ena sidan nyckelmedarbetarens
risktagande genom krav på egen investering, och å andra
sidan medarbetarens möjlighet att erhålla prestationsrelaterad tilldelning av aktier respektive möjlighet att teckna
nya aktier. Fullt deltagande i programmen förutsätter att
nyckelmedarbetare investerar totalt cirka 200 MSEK
(högsta enskilda investering som erbjuds är cirka 12
MSEK). Investeringen skapar ett engagemang för Ahlsell
hos nyckelmedarbetarna. Vidare kopplas en del av nyckel
medarbetarens ersättning till den långsiktiga utvecklingen
av Ahlsell och Bolagets aktie och den anställde exponeras
för såväl kursuppgångar som kursnedgångar och får
därmed samma mål som Ahlsells aktieägare. Styrelsens
samlade bedömning är att incitamentsprogrammen är väl
avpassade.
Incitamentsprogrammens sammanlagda kostnad
beräknas uppgå till totalt högst cirka 788 MSEK, vilken
belastar Bolagets EBITA över en period om fyra år från
november 2016, och innebära en utspädning motsvarande högst cirka 3 procent av Ahlsells totala antal aktier
efter Erbjudandets genomförande.1)
Aktiesparprogram
Den extra bolagsstämman beslutade att anta ett aktiesparprogram, tillgängligt för cirka 110 anställda som anses
vara särskilt viktiga för Ahlsells vinstgenerering, innefattande vissa nyckelmedarbetare och medlemmar av Bolagets koncernledning. Ett deltagande i aktiesparprogrammet förutsätter att nyckelmedarbetare förvärvar eller
innehar ett minimiantal aktier i Ahlsell. Deltagare som
behåller sådana aktier (”Sparaktier”) fram till program-

mets avslut år 2020 och fortsätter att vara anställda av
Ahlsell kan erhålla upp till tre (3) aktier för varje Sparaktie
utan vederlag (”Prestationsaktier”). Antalet Prestationsaktier som kan erhållas kommer att fastställas baserat på
ett antal definierade prestationskrav under intjänande
perioden 2018–2020. 2) Det finns tre prestationskriterier
som intjänas med upp till en tredjedel av en Prestationsaktie per år under den treåriga intjänandeperioden.
Prestationskraven beaktar Bolagets finansiella mål och är
baserade på (i) försäljningstillväxt, (ii) EBITA-marginal3)
och (iii) aktieavkastning. Deltagande nyckelmedarbetare
ges möjlighet att investera på olika nivåer beroende på
befattning och följaktligen deras möjlighet att påverka
Bolagets resultat. Värdet av en Prestationsaktie beräknas
till mellan till 46,0 och 47,4 kronor.4)
Aktiesparprogrammet omfattar totalt högst 11,7 miljoner aktier eller en utspädning motsvarande totalt högst
2,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter
Erbjudandets genomförande. Kostnaden för aktiesparprogrammet kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 –
Aktierelaterade ersättningar”, och beräknas uppgå till
högst cirka 788 MSEK inklusive sociala kostnader. Kostnader för rådgivning och administration kopplad till
programmet beräknas uppgå till cirka 5 MSEK. För att
begränsa exponeringen för aktiesparprogrammet avser
styrelsen att vidta säkringsåtgärder i form av aktieswappar med tredje man och/eller genomföra förvärv av egna
aktier vilka kan överlåtas till de anställda med stöd av
beslut fattade vid den extra bolagsstämman.
Teckningsoptionsprogram
Den extra bolagstämman beslutade även om emission av
teckningsoptioner för överlåtelse till cirka tio ledande
befattningshavare i Bolaget, inklusive medlemmar av
Bolagets koncernledning. Sammanlagt omfattar emissionen totalt högst 1,5 miljoner teckningsoptioner, som
högst berättigar till nyteckning av motsvarande antal
aktier i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner kommer av
praktiska skäl tecknas av ett av Ahlsell helägt dotterbolag
varefter huvuddelen kommer att erbjudas Bolagets nuvarande ledande befattningshavare, inklusive medlemmar
av Bolagets koncernledning. Återstående teckningsoptioner kommer att innehas av Ahlsell för att erbjudas eventuellt tillkommande ledande befattningshavare i Bolaget.
Deltagarna kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde. Om maximalt antal teckningsoptioner utnyttjas för att teckna nya aktier kommer

1) B
 aserat på antagandet att slutligt pris i Erbjudandet motsvarar det lägsta priset i prisintervallet. Om priset i Erbjudandet är högre minskar utspädningen
något.
2) Tidigaste tidpunkt för leverans av aktier infaller tidigast tre år från avtalets ingående.
3) För en beskrivning av EBITA-marginal, se avsnitt ”Utvald finansiell information”.
4) Baserat på antagandet att slutligt pris i Erbjudandet motsvarar mittpunkten i prisintervallet.
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detta innebära en utspädning motsvarande totalt högst
0,3 procent av totalt antal aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
Det pris som ska betalas för teckning av en aktie
genom att utnyttja en teckningsoption motsvarar 120
procent av priset för aktierna i Erbjudandet (”Lösenpriset”) och deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna
under perioden 28 oktober 2019 till 28 oktober 2020.
I händelse av att Ahlsells aktiekurs vid tidpunkten för
teckningsoptionernas utnyttjande skulle uppgå till mer
än 170 procent av aktiekursen i Erbjudandet (”Taket”),
kommer antalet aktier som varje teckningsoption berättigar teckning av minska i sådan utsträckning att det totala

Styrelseledamöter

värdet per teckningsoption vid utnyttjandetidpunkten inte
överstiger skillnaden mellan Taket och Lösenpriset.
Bolaget har förbehållit sig rätten att under vissa
omständigheter återköpa teckningsoptioner om deltagarnas anställning i Bolaget avslutas eller om deltagarna
önskar att överlåta teckningsoptionerna vidare.
Ersättningar under räkenskapsåret 2015
Styrelseledamöterna valda av bolagsstämman får ersättning i enlighet med beslut på bolagsstämman. Ersättning
i miljoner SEK som mottagits av styrelsen och ledande
befattningshavare för räkenskapsåret 2015 anges i
tabellen nedan.

Arvode

Fast lön

Rörlig lön

Pension

Övriga
förmåner

Totalt

1)

Kenneth Bengtsson

0,8

–

–

–

–

0,8

Peter Törnquist

–

–

–

–

–

–

Søren Vestergaard-Poulsen

–

–

–

–

–

–

Gustaf Martin-Löf

–

–

–

–

–

–

Terje Venold

–

–

–

–

–

–

Göran Näsholm

–

–

–

–

–

–

Glenn Edlund
(arbetstagarrepresentant)

–

N/A

N/A

N/A

N/A

–

Maria Herbertsson
(arbetstagarrepresentant)

–

N/A

N/A

N/A

N/A

–

Anders Nilsson
(arbetstagarrepresentant)

–

N/A

N/A

N/A

N/A

–

VD, Johan Nilsson2)

–

5,4

1,3

2,6

0,2

9,5

VD, Göran Näsholm3)

–

6,5

0,6

6,3

0,0

13,4

Övriga ledande befattningshavare

–

15,3

0,3

2,6

0,6

18,9

Ledande befattningshavare

1) Styrelseersättningen som utgick under 2015 avser styrelseuppdrag i det tidigare Ahlsell AB (publ), numera Ahlsell Operations AB (publ).
2) Johan Nilsson tillträdde positionen som VD i augusti 2015. Johan Nilsson är även styrelseledamot, vilket han inte erhåller arvode för.
3) Göran Näsholm avgick som VD i augusti 2015.

Intern kontroll
Styrelsen och den verkställande direktören är ytterst
ansvariga för att säkerställa att interna kontroller utvecklas, kommuniceras och förstås av de anställda i Bolaget
som genomför de individuella kontrollstrukturerna, och
att kontrollstrukturerna övervakas, verkställs, uppdateras
och efterlevs. Föreståndare för varje nivå är ansvariga för
att tillse att interna kontroller är etablerade inom deras
områden och att dessa kontroller åstadkommer avsedd
effekt.
Processen för intern kontroll, riskbedömning, kontrollstrukturer och övervakning avseende den ekonomiska
rapporteringen har utformats för att garantera pålitlig
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övergripande finansiell rapportering och extern finansiell
rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och
regler samt andra krav som kan åläggas företag noterade
på Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar styrelsen,
ledande befattningshavare samt andra anställda.
Sättet på vilket styrelsen övervakar och tillgodoser
kvaliteten av den interna kontrollen finns dokumenterad i
den antagna arbetsordningen för styrelsen samt i instruktionen för revisionsutskottet. En del av revisionsutskottets arbete är att bedöma Bolagets struktur och policys
för intern kontroll, se avsnitt ”Bolagsstyrning – Styrelsen
– Revisionsutskottet”.

Bolagsstyrning

Insider- och informationspolicy

Revision

Bolaget har upprättat ett policydokument i syfte att informera anställda och andra berörda inom Ahlsell om de
lagar och regler som är tillämpliga avseende Bolagets
informationsspridning och de särskilda krav som ställs på
personer som är aktiva i ett börsnoterat bolag rörande
exempelvis insiderinformation. I samband med detta har
Bolaget etablerat rutiner för ändamålsenlig hantering och
begränsning av spridningen av information som ännu inte
gjorts offentlig. Bolagets finans- och ekonomidirektör har
det övergripande ansvaret för att hantera frågor rörande
insiderinformation och förandet av insiderförteckningar.

Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman. Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och bokföring,
koncernredovisningen, samt styrelsens och en verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje
räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till
årsstämman.
Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en revisor och högst än en revisorssuppleant. Ahlsells revisor är
KPMG AB, med Joakim Thilstedt som huvudansvarig
revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i detalj i
avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
– Revisorer”.
Den totala ersättningen till Bolagets revisor uppgick
under 2015 till 9,2 MSEK, varav 5,5 MSEK utgick för revisionsuppdrag, 2,2 MSEK för skatterådgivning samt 1,5
MSEK för övriga tjänster.

Risk management
Inom Koncernen finns en etablerad avdelning för risk
management, bestående av Koncernens Risk manager
som i samarbete med andra avdelningar inom Koncernen
har till uppgift att ansvara för strukturerad riskkartläggning
av hela verksamheten, interna kontroller, stickprov,
butiksrevisioner, försäkringsskyddsansvar, etc. Ahlsells
Risk manager är även föredragande i styrelsens
revisionsutskott.

Finansiell riskhantering
Koncernens finanspolicy för finansiell riskhantering har
utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer
och regler i formen av ett riskmandat för finansiell verksamhet. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att säkerställa att de finansiella riskerna är optimerad till en risknivå, inom ramen för riskmandatet från
styrelsen, som ger aktieägarna en god avkastning. Riskhantering sköts av Koncernens ekonomiavdelning i enlighet med de riktlinjer som antagits av styrelsen. Koncernens finansavdelning samarbetar med Koncernens operativa enheter för att identifiera, utvärdera och säkra finansiella risker. Styrelsen utvecklar och upprättar riktlinjer för
såväl övergripande riskhantering som riktlinjer avseende
specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk,
användning derivata och icke-derivata finansiella instrument, samt placeringar av överlikviditet.

IR-funktionen
IR-funktionen leds och övervakas av Bolagets finans- och
ekonomidirektör, och understöds av Ahlsells IR-chef,
Anna Oxenstierna. De huvudsakliga uppgifterna för
IR-funktionen är att stödja den verkställande direktören
och de ledande befattningshavarna i förhållande till kapitalmarknaderna; att tillsammans med den verkställande
direktören och kommunikationsteamet förbereda kvartals- och årsredovisningar, analytikerträffar, bolagsstämmor och kapitalmarknadspresentationer, och regelbundet
rapportera om IR-aktiviteter.
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Per datumet för Prospektet består Ahlsells aktiestruktur
av två slag av stamaktier och tre slag av preferensaktier
som innehas av aktieägarna genom olika sammansättningar av de olika aktieslagen. Stamaktier av slag A1 bär
en (1) röst på bolagsstämma. De övriga aktieslagen bär
vardera en tiondels (1/10) röst på bolagsstämma. Stamaktier och preferensaktier av olika slag har olika rätt till
Bolagets tillgångar vid likvidation och vinstutdelning.
Samtliga utgivna aktier är fullt betalda.
Efter Erbjudandets genomförande (det vill säga efter
att konverteringen av ägarförhållandet som beskrivs
under ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertering
av tidigare ägarstruktur” har skett) kommer Ahlsells aktiekapital uppgå till 118 721 490 kronor fördelat på totalt
419 674 463 aktier med ett kvotvärde om 0,28 kronor
per aktie, baserat på antagandet att det slutliga priset i
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Erbjudandet motsvarar mittpunkten i prisintervallet. Det
kommer endast att finnas ett aktieslag i Bolaget och varje
aktie kommer att bära en (1) röst på bolagsstämmor och
alla aktier ska ha lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst
vid likvidation och vinstutdelning. Erbjudandet medför
ingen utspädningseffekt.
ISIN-koden för Ahlsellaktien är SE0009155005.
Bolagets aktiekapital är uttryckt i kronor och är fördelat på
de av Bolaget utgivna aktierna, med ett kvotvärde om
0,25 kronor per aktie. Bolagets aktier har utgivits i enlighet med svensk lag och aktieägarnas rättigheter kan
endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen.
Bolagets aktier är registrerade hos Euroclear, som är
den centrala värdepappersförvararen och clearingorganisationen för aktierna i enlighet med lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapitalets utveckling
Tabellen nedan visar de historiska förändringarna i Ahlsells aktiekapital sedan Bolaget bildades fram till och med första
dagen för handel i Bolagets aktier.

Beslutsdatum

Datum för
registrering hos
Bolagsverket

1 februari 2012
4 maj 2012

1 februari 2012
24 maj 2012

Transaktion

Förändring i
antal aktier

Totalt antal
aktier

Förändring i
aktiekapitalet
(SEK)

Totalt
aktiekapital
(SEK)

Kvotvärde

Bildande
Nyemission

50 000
Totalt: 78 625 000

50 000
78 675 000

50 000
78 625 000

50 000
78 675 000

1
1

78 919 387

244 387

78 919 387

1

79 380 546

461 159

79 380 546

1

Stamaktier A1:
64 000 000
Stamaktier A2:
5 820 750

4 mars 2013

28 mars 2013

Nyemission

Preferensaktier:
8 804 250
Totalt: 244 387
Stamaktier A2:
97 265

18 december 2013 23 december 2013

Nyemission

Preferensaktier C:
147 122
Totalt: 461 159
Stamaktier A2:
183 539

4 oktober 2016

11 oktober 2016

Aktiesplit (1:4)1)

27 oktober 2016

28 oktober 2016

27 oktober 2016
27 oktober 2016

28 oktober 2016
28 oktober 2016

27 oktober 2016

28 oktober 2016

27 oktober 2016

28 oktober 2016

Indragning av
samtliga
preferensaktier2)
Fondemission3)
Omstämpling av
aktier4)
Kvittningsemission5), 6)
Apportemission6), 7)

Preferensaktier D:
277 620
Totalt: 238 141 638
Stamaktier A1:
192 150 000
Stamaktier A2:
18 304 662
Preferensaktier B:
26 412 750
Preferensaktier C:
441 366
Preferensaktier D:
832 860
–36 915 968

317 522 184

0

79 380 546

0,25

280 606 216

–9 228 992

70 151 554

0,25

0
–

280 606 216
280 606 216

9 228 992
–

79 380 546
79 380 546

0,28
0,28

137 208 930

417 815 146

38 814 963

118 195 509

0,28

1 859 317

419 674 463

525 981

118 721 490

0,28

1) En aktiesplit har genomförts i syfte att erhålla ett lämpligt antal aktier i Bolaget.
2) Samtliga preferensaktier dras in till marknadsvärde.
3) Simultant med indragningen kommer Bolaget att besluta om en fondemission med medel från fritt eget kapital i syfte att hålla aktiekapitalet intakt.
4) Samtliga aktier omstämplas till aktier av ett och samma slag (stamaktier) genom registrering av ny bolagsordning som endast tillåter ett aktieslag.
5) Aktieägarlån plus värdet från indragning av preferensaktier (den fordran som uppstår i samband med indragning av preferensaktier) som innehas av Huvudaktieägaren
kommer att kvittas mot nyemitterade stamaktier i Bolaget.
6) Baserat på antagandet att det slutliga priset i Erbjudandet motsvarar mittpunkten i prisintervallet.
7) Minoritetsaktieägarna kommer tillskjuta preferensaktiernas tidigare värde som vid detta tillfälle utgörs av en fordran på Bolaget (som innehas av ett gemensamt
holdingbolag som förvärvas av Bolaget i samband med emissionen) i utbyte mot nyemitterade aktier i Bolaget.
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Utspädning av aktieägande
Bolaget har per dagen för Prospektet, utöver vad som
framgår av avsnitt ”Bolagsstyrning – Verkställande direktör
och ledande befattningshavare – Långsiktigt incitamentsprogram”, inga utestående konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller andra finansiella instrument, som om
de utnyttjas skulle kunna medföra en utspädningseffekt
för Bolagets aktieägare.

utestående aktier och aktieägarlån i samband med Erbjudandet konverteras till aktier av det enda slaget i Bolaget
vid tidpunkten för Erbjudandets genomförande till ett pris
som motsvarar mittpunkten i prisintervallet (51,5 kronor) i
enlighet med vad som beskrivs i avsnitt ”Aktiekapital och
ägarförhållanden – Konvertering av tidigare ägarstruktur”
nedan. Säljande aktieägare kommer att sälja aktier i Erbjudandet som framgår av tabellen nedan.

Ägarstruktur före och efter Erbjudandet
Tabellen nedan visar aktieägandet i Bolaget omedelbart
före Erbjudandet och omedelbart efter Erbjudandets
genomförande, baserat på antagandet att samtliga

Före Erbjudandet1)
Aktieägare
Huvudaktieägaren
Kenneth Bengtsson
Terje Venold
Johan Nilsson, VD2)
Kennet Göransson,
CFO
Magnus Nordstrand
Claes Seldeby
Rune Flengsrud
Mika Salokangas
Erik Andersson
Anna Björklund
Andra nuvarande
aktieägare
Nya aktieägare
Totalt

Efter Erbjudandet
(förutsatt att Erbjudandet
inte utökas och att
Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas)

Efter Erbjudandet
(förutsatt att Erbjudandet
utökas till fullo och att
Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas)

Efter Erbjudandet
(förutsatt att Erbjudandet
utökas till fullo och att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till
fullo)

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

394 143 966
343 409
88 928
1 717 049

93,9
0,1
0,0
0,4

273 295 324
291 898
88 928
1 581 127

65,1
0,1
0,0
0,4

235 524 623
291 898
88 928
1 581 127

56,1
0,1
0,0
0,4

216 639 273
291 898
88 928
1 581 127

51,6
0,1
0,0
0,4

276 786
1 201 934
193 086
178 555
1 030 229
403 494
30 811

0,1
0,3
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0

235 269
1 021 644
193 086
151 548
885 997
403 494
30 811

0,1
0,2
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0

235 269
1 021 644
193 086
151 548
885 997
403 494
30 811

0,1
0,2
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0

235 269
1 021 644
193 086
151 548
885 997
403 494
30 811

0,1
0,2
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0

20 066 216
–
419 674 463

4,8
–
100,0

15 592 999
125 902 338
419 674 463

3,7
30,0
100,0

15 592 999
163 673 039
419 674 463

3,7
39,0
100,0

15 592 999
182 558 389
419 674 463

3,7
43,5
100,0

1) Förutsatt att nedmontering sker i enlighet med avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertering av tidigare ägarstruktur”.
2) Genom bolagen Goldcup 13554 AB (u.n.t. Sigge Invest AB) och Goldcup 13555 AB (u.n.t. Carjolo Invest AB).

Konvertering av tidigare ägarstruktur
Före datumet för Prospektet, i syfte att underlätta och
möjliggöra Erbjudandet, har alla aktieägare åtagit sig att
konvertera alla utestående aktier till nya aktier i Bolaget av
ett enda aktieslag som kommer allokeras mellan dem i
anslutning till Erbjudandet baserat på värdet av tidigare
aktieinnehav och det slutliga priset i Erbjudandet. I
samband med Erbjudandet kommer aktieägarlån som
innehas av Huvudaktieägaren att k vittas mot nya aktier i
Bolaget genom en kvittningsemission till det slutliga
priset i Erbjudandet. Detsamma gäller den fordran som
uppstår genom inlösen av de preferensaktier som innehas av Huvudaktieägaren och övriga aktieägare.
Konverteringen kommer att genomföras i flera steg,
inklusive omstämplingen av samtliga utestående stam
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aktier till ett aktieslag. Därutöver, i syfte att skapa ett
ändamålsenligt antal aktier, har en split av aktier (1:4)
genomförts. Följaktligen, givet konverteringen av aktier
och kvittningen av aktieägarlånen i enlighet med vad som
anges ovan, förväntas Huvudaktieägaren inneha cirka
93,9 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget före
Erbjudandets fullföljande.
Om inget annat anges baseras samtliga beräkningar
relaterade till konverteringen och aktieägande efter Erbjudandet i Prospektet, på antagandet att konvertering av
aktier och kvittning av aktieägarlån och den fordran som
uppstår genom indragning av preferensaktier sker till ett
pris i Erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisinter
vallet (51,5 kronor), att Erbjudandet utökas till fullo och att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Åtagande att avstå från att sälja aktier
Enligt det avtal om placering av aktier som förväntas
ingås omkring den 27 oktober 2016 (”Placeringsavtalet”)
kommer Huvudaktieägaren, aktieägande styrelseleda
möter samt ledande befattningshavare, att åta sig, med
förbehåll för vissa undantag, att inte sälja sina respektive
innehav under viss tid efter att handeln på Nasdaq Stockholm har inletts (”Lock-up perioden”). Åtagandena omfattar inte aktier som säljs i Erbjudandet. Lock-up perioden
för Huvudaktieägaren kommer att vara 180 dagar, med
förbehåll för undantag som kan medges av (i) Goldman
Sachs och Nordea eller (ii) en majoritet av Joint Global
Coordinators (vilka, enbart inom ramen för Huvudaktie
ägarens lock-up åtagande, ska innefatta Goldman Sachs,
Nordea, Carnegie, Danske Bank, Deutsche Bank, J.P.
Morgan och UBS). Följaktligen, om en majoritet av Joint
Global Coordinators är överens om att bevilja undantag,
kan undantag från Lock-up perioden medges utan
samtycke från Goldman Sachs eller Nordea. Lock-up
perioden för aktieägande styrelseledamöter och vissa
aktieägande anställda, inklusive ledande befattnings
havare, ska vara 365 dagar, med förbehåll för undantaganden från Joint Global Coordinators. Efter utgången av
Lock-up perioden får aktierna erbjudas till försäljning,
vilket kan påverka marknadspriset på aktierna.
Bolaget kommer i avtalet att åta sig gentemot Joint
Global Coordinators och Joint Bookrunners att, med vissa
undantag, under en period av 180 dagar från första dagen
för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, inte
(i) emittera, tilldela, erbjuda, pantsätta, sälja, ingå avtal
om att sälja, sälja någon option eller avtal om att förvärva,
förvärva någon option eller avtal om att sälja, ställa ut
option, rättighet eller teckningsoption att förvärva rätt
eller garanterar att köpa, låna, eller på annat sätt överföra
eller avyttra (eller offentligt tillkännage sådan åtgärd),
direkt eller indirekt, några aktier eller värdepapper som
kan konverteras till eller är utbytbara mot aktier i Bolaget,
(ii) ingå swap eller annat arrangemang som, helt eller
delvis, överför någon av de ekonomiska konsekvenserna
av ägande av aktier i Bolaget, oavsett om någon sådan
transaktion som beskrivs i (i) eller (ii) ovan ska regleras
genom leverans av aktier som säljs i Erbjudandet eller
andra sådana värdepapper, kontant eller annars, eller (iii)
underkasta sina aktieägare ett förslag för att åstadkomma
något av ovanstående, i varje fall, utan skriftligt medgivande av Joint Global Coordinators. Se vidare avsnitt
”Legala frågor och kompletterande information – Väsent
liga avtal – Avtal om placering av aktier”.

Managers har i Placeringsavtalet överenskommit att
deras investment banking-avdelningar inte ska blanka
aktier i Bolaget i egen regi genom egna konton under en
period om 90 dagar från handelsstart och officiell notering av aktierna på Nasdaq Stockholms huvudlista, med
undantag för korta positioner som härrör från stabiliseringstransaktioner som beskrivs häri. Managers är, för
undvikande av tvivel, inte begränsade av någon annan
handelsaktivitet i aktier i Bolaget, inklusive men inte
begränsat till, icke-diskretionära och / eller tredje parts
order, säkring av finansiella instrument, främjande av
kundefterfrågan, pågående säkringsåtgärder (inklusive
i förhållande till derivat) och marknadsfrämjande
aktiviteter.

Aktieägaravtal
Vid tidpunkten för genomförande av Erbjudandet och
noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm,
kommer det inte att finnas något aktieägaravtal mellan
aktieägarna som syftar till att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget, eller som kan resultera i en förändring
av kontrollen över Bolaget.

Restriktioner avseende avyttring av aktier
i Bolaget
Aktierna i Ahlsell kommer, vid genomförandet av Erbjudandet, att vara överlåtbara. Aktierna som omfattas av
Erbjudandet är inte föremål för erbjudande som lämnats
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.
Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende
de erbjudna aktierna sedan Bolaget bildades.
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Bolagsordning
Bolagsordning för Ahlsell AB (publ), org. nr 556882-8916, att antas vid bolagsstämma i Bolaget den
27 oktober 2016.

§1

§9

Bolagets firma är Ahlsell AB (publ).

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara
upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig
ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren
anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som
anges i det föregående.

§2
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller
indirekt, bedriva tillverkning och försäljning (även i grosshandelsledet) samt service- och entreprenadverksamhet
inom i första hand anläggnings-, installations-, byggnadsoch verkstadsbranscherna, ävensom annan verksamhet,
som kan stå i samband med eller komplettera nämnda
rörelse, inklusive (men inte begränsat till) att äga och
förvalta fast och lös egendom.

§4
Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 000 kronor och högst
200 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst
200 000 000 och högst 800 000 000.

§5
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

§6
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

§7
Bolaget ska ha minst 1 och högst 2 revisorer med högst 2
revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande
fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller
ett registrerat revisionsbolag.

§8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls
tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse
sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 10
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5)	Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad;
6)	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
samt i förekommande fall, koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning,
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8)	Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
9)	Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och
eventuella revisorssuppleanter;
10)	Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning.

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.
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Allmän bolagsinformation och legal koncernstruktur
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget, Ahlsell AB (publ)
(org. nr 556882-8916), är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i januari 2012. Bolagets nuvarande firma registre
rades den 26 september 2016 då Bolaget bytte namn från Norrmalm 1.1 AB. I samband därmed bytte dotterbolaget som
tidigare hette Ahlsell AB (publ) firma till Ahlsell Operations AB (publ). Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, Sverige.
Ahlsell bedriver för närvarande sin verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland, Polen och Ryssland. Nedan följer
en överblick av den legala strukturen i Koncernen som visar Bolagets alla dotterbolag. Alla enheter som visas nedan är
helägda. För mer information om Koncernens dotterbolag, se not 22 i avsnitt ”Historisk finansiell information – Finansiell
information för räkenskapsåret 2015, 2014 och 2013 – Noter”.

KONCERNSTRUKTUR
Ahlsell AB (publ)
Norgemalm AS

Norrmalm 2 AB
Ahlsell Operations AB (publ)
Nybrojarl New 1 AB
Nybrojarl New 3 AB
Nybrojarl Holding AB
Ahlsell Investco AB

Ryssland

Estland

ZAO
Ahlsell Spb

AS FEB

Finland

Sverige

Norge

Danmark

Ahlsell Norge
Holding AS

Ahlsell
Danmark ApS

Polen

Ahlsell Sverige AB
Ahlsell OY

TP-Tempcold
Ltd

Ahlsell Maskin AB
ATV OY
Sata Automaatio Oy
Ahlsell Åland AB

Flex Scandinavia AB
Elgross’n i Göteborg AB

Ahlsell Norge AS
Bergens Rørhandel AS
Stavanger Rørhandel AS

Kela AB
Haucon Sverige AB
SKB Väst AB
Almén Special
Fastener AB
Verktygshuset i
Kiruna AB

Proffpartner AS (former
Nordic Safety Group AS)

Lexow AS
Proffklær Haugesund AS
Yrkes & Profilklær AS

Prevex AB
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Avtal i den löpande verksamheten
Kundavtal
Koncernen har cirka 100 000 kunder. Koncernens tio
största kunder utgjorde endast cirka sex procent av
Koncernens totala omsättning 2015. Avtalen med Koncernens tio största svenska, norska och finska kunder är
samtliga ramavtal, enligt vilka avrop kan göras av kunder
och deras respektive dotterbolag.
Leverantörskontrakt
Koncernen hade 2015 cirka 3 300 leverantörer med ett
inköpsvärde på minst 10 000 SEK. Avtalen med Koncernens tio största leverantörer i Sverige, Finland och Norge
är alla baserade på Koncernens mallavtal och är ramavtal
enligt vilka Koncernen eller dess representanter kan
placera inköpsordrar. Inga av dessa avtal innehåller några
åtaganden om minimiköp. De mallbaserade avtalen innehåller klausuler som reglerar bland annat de produkter
som ska levereras, prissättningsmetod, betalnings- och
leveransvillkor, sekretess, produktansvarsförsäkring,
marknadsföring och en skyldighet för leverantören att
följa Koncernens uppförandekod.

Väsentliga avtal
Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga avtal
som har ingåtts av Bolaget under de senaste två åren,
samt andra avtal som ingåtts av Bolaget, som innehåller
rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för
Bolaget (exklusive avtal som ingåtts inom ramen för den
löpande verksamheten). Bolaget anser inte att det finns
något enskilt avtal som är av väsentlig betydelse för
Bolagets verksamhet som helhet, utöver de avtal som
beskrivs nedan.
Transportavtal med Schenker
Schenker är Koncernens huvudtransportör och parterna
har ett väletablerat och nära samarbete sedan mer än
20 år. Parterna har ingått lokala avtal i Sverige, Finland
och Norge. Avtalen innefattar möjligheter för Schenker
att justera och förhandla priser under villkoren i avtalen
samt ömsesidig uppsägningsrätt om parterna inte kan
enas om sådana justeringar.
Aktieöverlåtelseavtal avseende Prevex
Ahlsell Sverige AB förvärvade Prevex AB genom ett
aktieöverlåtelseavtal daterat den 22 juni 2016. Förvärvet
slutfördes den 1 augusti 2016. Säljaren har i avtalet
lämnat sedvanliga utfästelser och garantier. Avtalet innehåller en tilläggsköpeskillingsklausul enligt vilken Ahlsell
Sverige AB kan bli skyldigt att betala en tilläggsköpeskilling om maximalt 40 MSEK till säljaren av Prevex AB,

avhängt Prevex AB:s genomsnittliga EBITDA för räkenskapsåren 2017, 2018 och 2019. Tilläggsköpeskillingen,
om någon, ska betalas i portioner under 2018, 2019 och
2020 efter godkännande av Prevex AB:s årsredovisning
för det senaste räkenskapsåret. Ahlsell Sverige AB har
gjort fulla avsättningar i räkenskaperna för eventuell
tilläggsköpeskilling.
Kreditfacilitetsavtal
Bolaget kommer att ingå ett nytt kreditfacilitetsavtal med
Danske Bank A/S, DNB Sweden AB, Nordea Bank AB
(publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i
samband med Erbjudandet. För information om kredit
facilitetsavtalet, se avsnitt ”Kapitalisering, skuldsättning
och övrig finansiell information – Kapitalstruktur i samband
med noteringen”.
Placeringsavtal
Enligt villkoren i Placeringsavtalet avseende placering av
aktier i Ahlsell, som avses ingås omkring den 27 oktober
2016 mellan Bolaget, Huvudaktieägaren1) och Managers
åtar sig Huvudaktieägaren att sälja de aktier som omfattas av Erbjudandet till de köpare som anvisas av Managers, eller om detta misslyckas, till Managers.
Huvudaktieägaren har reserverat sig rätten att utöka
Erbjudandet med upp till 39 578 588 ytterligare aktier.
Huvudaktieägaren avser även att bevilja Managers en
Övertilldelningsoption att förvärva upp till 19 789 294
ytterligare aktier från Huvudaktieägaren, vilken kan
utnyttjas helt eller delvis av Stabiliseringsagenten (definieras nedan), senast 30 dagar från första dagen för
handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen motsvarar högst 15 procent av det
totala antalet aktier i Erbjudandet (exklusive eventuell
utökning av Erbjudandet) och kan endast utnyttjas för att
täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet
eller korta positioner som härrör från stabiliseringstransaktioner (som beskrivs nedan).
Enligt Placeringsavtalet lämnar Bolaget sedvanliga
utfästelser och garantier till Managers, främst avseende
riktigheten av informationen i Prospektet, efterlevnaden
av Prospektet och Erbjudandet med relevanta legala och
regulatoriska krav, samt avsaknaden av legala, och/eller
andra, restriktioner som förhindrar Bolaget från att ingå
Placeringsavtalet och genomföra Erbjudandet. Managers
placeringsåtaganden är villkorat av marknadsmässiga
fullföljandevillkor vilka kan komma att medges av Joint
Global Coordinators enligt deras eget gottfinnande. Om
villkoren i Placeringsavtalet inte är uppfyllda kommer
aktierna inte nödvändigtvis att levereras eller betalas för
i enlighet med Erbjudandet.

1) Övriga Säljande aktieägare kommer att ingå så kallade back-to-back avtal med Huvudaktieägaren avseende deras försäljning av aktier i Erbjudandet.
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Enligt Placeringsavtalet, villkorat av sedvanliga kvalifikationer, kommer Bolaget att åta sig att under vissa
omständigheter hålla Managers skadelösa mot vissa
anspråk. Enligt Placeringsavtalet åtar sig Huvudaktie
ägaren, aktieägande styrelseledamöter och vissa aktie
ägande anställda i Ahlsell, inklusive Bolagets ledande
befattningshavare att inte sälja sina aktier under en
lock-up period. Lock-up perioden för Huvudaktieägaren
kommer att vara 180 dagar, med förbehåll för undantag
som kan medges av (i) Goldman Sachs och Nordea eller
(ii) en majoritet av Joint Global Coordinators (vilka, enbart
inom ramen för Huvudaktieägarens lock-up åtagande, ska
innefatta Goldman Sachs, Nordea, Carnegie, Danske
Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan och UBS). Följaktligen,
om en majoritet av Joint Global Coordinators är överens
om att bevilja undantag, kan undantag från Lock-up
perioden medges utan samtycke från Goldman Sachs
eller Nordea. Lock-up perioden för aktieägande styrelseledamöter och vissa aktieägande anställda, inklusive
ledande befattningshavare, ska vara 365 dagar, med
förbehåll för undantaganden från Joint Global Coordinators. Dessutom kommer Bolaget med förbehåll för vissa
undantag, under en period om 180 dagar från första
handelsdag för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, åta
sig att inte (i) emittera, tilldela, erbjuda, pantsätta, sälja,
ingå avtal om att sälja, sälja någon option eller avtal om
att förvärva, förvärva någon option eller avtal om att sälja,
ställa ut option, rättighet eller teckningsoption att förvärva
rätt eller g
 aranterar att köpa, låna, eller på annat sätt överföra eller avyttra (eller offentligt tillkännage sådan åtgärd),
direkt eller indirekt, några aktier eller värdepapper som
kan konverteras till eller är utbytbara mot aktier i Bolaget,
(ii) ingå swap eller annat arrangemang som, helt eller
delvis, överför någon av de ekonomiska konsekvenserna
av ägande av aktier i Bolaget, oavsett om någon sådan
transaktion som beskrivs i (i) eller (ii) ovan ska regleras
genom leverans av aktier som säljs i Erbjudandet eller
andra sådana värdepapper, kontant eller annars, eller (iii)
underkasta sina aktieägare ett förslag för att åstadkomma
något av ovanstående, i varje fall, utan skriftligt medgivande av Joint Global Coordinators. Se vidare avsnitt
”Aktiekapital och ägarförhållanden – Åtagande att avstå
från att sälja aktier (Lock-up)”.
Managers har i Placeringsavtalet överenskommit att
deras investment banking-divisioner inte ska blanka aktier
i Bolaget, i egen regi, genom egna konton under en
period om 90 dagar från handelsstart och officiell notering av aktierna på Nasdaq Stockholms huvudlista, med
förbehåll för vissa undantag.

Stabilisering
Goldman Sachs, som stabiliseringsagent för Managers
(”Stabiliseringsagenten”), kan i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm komma att
utföra vissa transaktioner som kommer att resultera i att
aktiekursen bibehålls på en högre nivå än vad som annars
skulle vara fallet. Stabiliseringsåtgärderna som syftar till
att understödja aktiekursen kan vidtas av Stabiliserings
agenten från den första dagen för handel i aktierna på
Nasdaq Stockholm, och under en efterföljande period om
högst 30 kalenderdagar. Dessa stabiliseringstransaktioner kan utföras av Stabiliseringsagenten till ett pris som
inte överstiger det försäljningspris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsåtgärderna kan leda till att marknadspriset på aktierna når en nivå som inte är hållbar på
lång sikt och som överstiger det pris som annars skulle
råda på marknaden. Det faktum att Stabiliseringsagenten
kan vidta stabiliseringsåtgärder innebär inte nödvändigtvis att sådana åtgärder kommer vidtas. Vidare kan utförda
stabiliseringsåtgärder när som helst avbrytas. När stabiliseringsperioden (30 kalenderdagar) har gått ut, kommer
det meddelas huruvida stabiliseringsåtgärder har vidtagits, och i så fall, vilka datum dessa åtgärder vidtogs,
inklusive den sista dagen för dessa åtgärder, samt inom
vilket prisintervall stabiliseringstransaktionerna
genomfördes.
Eventuell vinst som uppstår från stabiliseringsåtgärder
(efter avdrag för vissa kostnader) tillfaller Huvudaktieägaren. Eventuell förlust från stabiliseringsåtgärder ska bäras
av Managers.

Tvister och utredningar
Koncernen är i den löpande verksamheten från tid till
annan involverad i tvister och utredningar. Utöver vad
som framgår nedan, förväntar sig Bolaget inte att de tvister och utredningar det är involverat i kan komma att ha
väsentlig påverkan på Koncernens finansiella ställning
eller lönsamhet.
Konkurrensutredningar
Inspektion av FCCA
I mars 2015 genomförde FCCA en oannonserad plats
undersökning i Ahlsells lokaler i Hyvinkää, Finland. Under
hösten 2015 begärde FCCA in uppgifter från Ahlsell.
Bolaget besvarade informationsbegäran i sin helhet.
Ahlsell har sedan dess inte kontaktats av FCCA i denna
fråga. FCCA:s undersökningstillstånd angav att FCCA
utreder om vissa vertikala och horisontella avtal eller
samordnade förfaranden som rör VVS-infrastrukturprodukter och vertikala avtal eller samordnade förfaranden
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om badrumsprodukter står i strid mot tillämplig konkurrenslagstiftning på den finska marknaden. FCCA har inte
framfört några specifika krav eller anklagelser att Ahlsell
faktiskt har brutit mot någon tillämplig lag.
Undersökningen är pågående och det är oklart huruvida FCCA kommer att vidta ytterligare åtgärder, vilka
åtgärder och när sådana åtgärder kan komma att vidtas,
och vilka krav, om några, som FCCA kan komma att framställa mot Ahlsell (och därmed det potentiella utfallet av
FCCA:s åtgärder).

ringar: allmän- och produktansvarsförsäkring, egendomsoch avbrottsförsäkring, transportförsäkring, ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och ledande befattnings
havare, förmögenhetsbrottsförsäkring, tjänstereseförsäkring och motorförsäkring. Ovan nämnda försäkringar har
tecknats på koncernnivå.
Enligt Koncernens bedömning är försäkringarna tillräckliga för Koncernens verksamhet och samtliga försäkringar har ingåtts på marknadsmässiga villkor.

Utredning av Konkurrensverket
Sedan 2015 utreder Konkurrensverket huruvida Geberit
AB/Ifö Sanitär AB/IDO Badrum och dess återförsäljare
har överträtt tillämplig konkurrenslagstiftning genom att
införa minimiförsäljningspriser och prissamordning på
badrumsprodukter och sanitetsporslin i detaljhandeln.
Inom ramen för undersökningen skickade Konkurrensverket i februari 2016 ett frågeformulär till Ahlsell i egenskap
av distributör av produkterna i fråga. Ahlsell besvarade
formuläret. I juni 2016 skickade Konkurrensverket ett brev
till Ahlsell och alla andra företag som deltar i utredningen
och informerade dem om möjligheten att åtnjuta immunitet eller nedsättning av eventuella böter till följd av en
överträdelse i utbyte mot frivilligt samarbete. Trots frågeformuläret och brevet från Konkurrensverket har Konkurrensverket inte meddelat någon misstanke riktad mot
Ahlsell och har inte kommunicerat ytterligare med Ahlsell.
Den 13 oktober 2016 meddelade Konkurrensverket att
man genomfört oannonserade platsundersökningar.
Företag som utreds innefattar Geberit AB/Ifö Sanitär AB/
IDO Badrum samt vissa återförsäljare som fortsättning på
denna utredning. Distributörer, inklusive Ahlsell, var inte
föremål för någon av dessa utredningar.

Koncernen hyr för närvarande 105 affärslokaler i Sverige,
40 i Finland och 62 i Norge. Koncernens viktigaste hyresavtal avser centrallagren som ligger i Hallsberg, Sverige,
Hyvinkää, Finland och Gardermoen, Norge. Den inledande löptiden för hyresavtalen för Hallsberg och Hyvinkää löper ut den 31 december 2031, medan löptiden för
hyresavtalet för Gardermoen löper ut den 30 augusti
2030. Hyresavtalen har i all väsentlighet ingåtts på
sedvanliga villkor i enlighet med marknadspraxis i varje
jurisdiktion.
Koncernen är ensam ägare till fyra fastigheter i
Sverige, två i Finland och en i Norge. Koncernen äger
dessutom en 49-procentig andel av en butiksfastighet i
Finland. Två av de svenska fastigheterna används för
outletbutiker, medan de andra används för fritids- och
evenemangssyften. De två finska fastigheterna används
som outletbutiker och den norska fasigheten som ett
lager.

Tillstånd
Koncernens verksamhet kräver ett flertal tillstånd, t.ex.
tillstånd gällande lagring av använt köldmedium, hantering
av sprängämnen, hantering av brandfarliga produkter, och
överföring av särskilt farliga kemiska och biotekniska
produkter. Koncernen sköter och ser över alla krav i förhållande till tillstånd genom ett internt förvaltningssystem
och Koncernen anser att den innehar alla tillstånd som
krävs i förhållande till dess verksamhet.

Försäkring
Koncernen anlitar en väletablerad försäkringsmäklare för
inköp av försäkringar, och försäkringsvillkoren granskas,
samt omförhandlas årligen vid behov, med assistans från
mäklaren. Koncernen har, bland annat, följande försäk-
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Skatt
Ahlsell är från tid till annan föremål för förfrågningar och
skatterevisioner initierat av lokala skattemyndigheter.
Koncernen har historiskt varit föremål för skatterevisioner
i Sverige, Norge och Finland. Ingen revision har resulterat
i några materiella ändringar av lämnade skattedeklarationer eller någon ytterligare skatt att betala med betydande
belopp.
Pågående skatteprocess – Sverige
Nybrojarl New 1 AB har en pågående skatteprocess i
kammarrätten. Processen avser sociala avgifter för
ledande befattningshavares optionsprogram, utställt
under år 2010. Skatteverket har invänt mot värderingen
av de utställda optionerna och beslutat att påföra bolaget
cirka 3 MSEK i ytterligare sociala avgifter att betala.
Bolaget har betalat beloppet till Skatteverket och det bör
enligt Bolagets bedömning inte finnas någon risk för
ytterligare avgifter.
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Pågående skatteutredning – Norge
Den norska skattemyndigheten har ställt frågor till Ahlsell
Norge AS om avdragsrätten för royaltybetalningar under
2014 och 2015. Royaltyn är beräknad mot bakgrund av
omsättningen och uppgår för Norges del till cirka 70 MNOK
årligen under 2014 och 2015. Skattemyndigheten har inte
preciserat något krav eller övervägande till omprövning av
bolagets taxering. Enligt Bolagets tolkning bör nekade
avdrag i Norge innebära en motsvarande minskning av
skattepliktiga intäkter i Sverige, vilket skulle innebära att
en justering i allt väsentligt bedöms vara neutral för resultatet på koncernnivå och inte medföra några väsentliga
negativa kassaflödeseffekter.
Vidare har den norska skattemyndigheten ställt frågor
till Ahlsell Norge Holding AS och Ahlsell Norge AS
avseende bolagens finansieringsstruktur. Bolagen har
svarat på de förfrågningar som erhållits. Skattemyndigheten har inte preciserat något krav eller övervägande till
omprövning av bolagets taxering. Båda bolagen har redovisat betydande räntekostnader under aktuella år och
det finns en risk att den skattemässiga avdragsrätten för
räntorna delvis nekas. Bolagen har dock betydande
skattemässiga underskott vilka bör kunna kvittas helt
eller i allt väsentligt mot eventuell höjning av det skattepliktiga resultatet. En eventuell inkomstjustering bör
kunna kvittas mot skattemässiga underskott vilket gör att
justeringen som sådan inte bör innebära någon skattebetalning. Enligt Bolagets bedömning bör lägre ränteavdrag
i Norge för räntor på lån från svenska koncernbolag även
reflekteras i motsvarande lägre beskattningsbara vinster
i Sverige. Resultateffekten blir då i allt väsentligt neutral
på koncernnivå och medför inte några väsentliga negativa
kassaflödeseffekter för Koncernen. Eventuella straffavgifter och kostnadsräntor kan inte k vittas mot tillgängliga
underskott. Bolaget förväntar sig dock inga sådana.
Slutligen har den norska skattemyndigheten ställt
frågor kring den skattemässiga hanteringen av finansieringen i Norgemalm AS. Bolaget har svarat på de förfrågningar som erhållits. Skattemyndigheten har inte preciserat något krav eller övervägande till omprövning av bolagets taxering. Det kan dock inte uteslutas att den norska
skattemyndigheten nekar yrkade avdrag för räntekostnader på koncerninterna lån för räkenskapsåren 2012 och
2013. Bolaget är sedan 2014 inte finansierat med några
koncerninterna lån. Bolaget har betydande skattemässiga
underskott vilka bör kunna kvittas helt eller i allt väsentligt
mot eventuell höjning av den det skattepliktiga resultatet
innebärande att ingen effekt på kassaflödet uppkommer.

Eventuella straffavgifter och kostnadsräntor kan inte
k vittas mot tillgängliga underskott. Bolaget förväntar sig
dock inga sådana.
Pågående skatteutredning – Finland
Den finska skattemyndigheten har en pågående skatteutredning avseende det finska bolaget Ahlsell Oys lån från
svenska koncernbolag. Bolaget har svarat på skattemyndighetens frågor och utredningen har i princip stått still
sedan 2014. Skattemyndigheten har inte preciserat något
krav eller övervägande till omprövning av bolagets taxering. Det kan dock inte uteslutas att skattemyndigheten
ifrågasätter bolagets skattemässiga avdragsrätt för ränta
på lån från svenska koncernbolag. En motsvarande justering bör helt eller till större delen kunna yrkas i långivande
koncernbolag vilket skulle innebära en neutral resultatjustering på koncernnivå, och inte medföra kassaflödeseffekter, bortsett från eventuella straffavgifter och kostnadsräntor samt olika skattesatser i olika länder. Bolaget
förväntar sig dock inga väsentliga straffavgifter.

Immateriella rättigheter
Ahlsell är distributör av ett brett sortiment av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter, men erbjuder även
produkter under egna varumärken. Förutom varumärket
AHLSELL omfattar Ahlsells egna varumärken A-COLLECTION, ACTIVEWEAR och FLEX. Även om det finns
utrymme för förbättring av förvaltningen av immateriella
rättigheter inom Koncernen, strävar Ahlsell efter att
arbeta proaktivt för att skydda och upprätthålla väsentliga
immateriella rättigheter i jurisdiktioner som är relevanta
för Koncernen, och varumärkesrättigheter avseende
Koncernens främsta varumärke AHLSELL har säkrats på
nyckelmarknaderna. Förvaltningen av immateriella rättigheter som hör till Koncernen har lagts ut på externa leverantörer av immateriella rättighetstjänster.

Miljö
Koncernen bedriver ingen betydande tillverkning och
risken för förorening av mark, vatten, luft, etc. är således
låg. Koncernens miljöpåverkan härrör från de produkter
som hanteras och distribueras av Koncernen (t.ex. brandfarliga produkter, kemikalier, transporter, energi och
avfall). Givet Koncernens verksamhet är Koncernens övergripande miljöexponering begränsad. Det bör dock noteras att historiska förvärv som genomförts av Koncernen
kan utgöra eventuella oidentifierade miljömässiga
exponeringar.
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Legala frågor och kompletterande information

Närståendetransaktioner

Transaktionskostnader

Huvudaktieägaren, Keravel S.à r.l., är ett bolag indirekt
ägt av CVC European Equity Fund V och CVC European
Equity Tandem Fund. Under 2015 har CVC Capital
Partners Advisory Company S.à r.l. fakturerat Koncernen
en monitoring fee om 4,7 MSEK (2014: 4,6 MSEK; 2013:
4,3 MSEK). Per 2015 hade Koncernen 6 486,9 MSEK
(2014: 5 793,5 MSEK; 2013: 7 602,9 MSEK) i aktieägarlån
till Keravel S.à r.l. Koncernens svenska moderbolag har
sedan 2013 inte gjort skattemässiga avdrag för ränta på
lån från sitt utländska moderbolag. Enligt Bolagets
uppfattning har nu nämnda transaktioner genomförts
på marknadsmässiga villkor.

Ahlsells kostnader hänförliga till Erbjudandet samt upptagandet av dess aktier till handel på Nasdaq Stockholm,
inklusive ersättning till emissionsinstitut och andra
rådgivare, samt övriga uppskattade transaktionskostnader, beräknas uppgå till cirka 50 MSEK.

Rådgivare
Managers tillhandahåller finansiell rådgivning och andra
tjänster till Ahlsell och Huvudaktieägaren i samband med
Erbjudandet, för vilket de kommer att erhålla sedvanlig
ersättning. Den sammanlagda ersättningen kommer att
vara beroende av Erbjudandets framgång. Managers har,
från tid till annan, tillhandahållit, och kan i framtiden
komma att tillhandahålla, Huvudaktieägaren och närstående till Huvudaktieägaren tjänster inom ramen för den
dagliga verksamheten i samband med andra
transaktioner.
Vissa Managers kan komma att arrangera säkringstransaktioner för Erbjudandets intäkter, som kommer att
vara beroende av utfallet i Erbjudandet. Om det finns
betydande och varaktiga valutarörelser mellan prissättning och fullföljande, kan dessa Managers komma att
erhålla en vinst eller lida förlust under säkringsarrangemangen om Erbjudandet inte genomförs. Detta skulle
kunna utgöra en indirekt intressekonflikt i förhållande
till Erbjudandet. Vidare är Nordea Bank AB (publ) och
Deutsche Bank AG, London Branch långivare enligt den
Befintliga Finansieringen. Den Befintliga Finansieringen
förväntas återbetalas i sin helhet (tillsammans med kostnader för refinansieringen samt andra utgifter), genom
utnyttjande av Kreditfaciliteten. Danske Bank A/S, DNB
Sweden AB, Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) kommer att vara långivare
under Kreditfaciliteten. Bolagets och Huvudaktieägarens
legala rådgivare i samband med Erbjudandet (se avsnitt
”Adresser”) kommer för denna rådgivning att erhålla
sedvanlig ersättning. De legala rådgivarna har även, från
tid till annan, tillhandahållit, och kan i framtiden komma att
tillhandahålla, Huvudaktieägaren och närstående till
Huvudaktieägaren legal rådgivning inom ramen för den
dagliga verksamheten i samband med andra transaktioner.
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Handlingar som hålls tillgängliga för
inspektion
Ahlsells (i) bolagsordning samt (ii) all sådan historisk finansiell information som refereras till i Prospektet, inklusive
revisionsberättelser, hålls tillgängliga för inspektion under
kontorstid på Rosterigränd 12 i Stockholm, Sverige.
Dessa handlingar finns även tillgängliga i elektronisk form
på Ahlsells hemsida, www.ahlsell.com. Vidare hålls
Ahlsells dotterbolags årsredovisningar för räkenskapsåren 2013–2015 tillgängliga på Ahlsells adress ovan.

Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som kan komma att aktualiseras av erbjudandet.
Sammanfattningen vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat
anges. Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande och omfattar inte situationer där
aktierna innehas av handelsbolag eller som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de
särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i
bolagssektorn som kan bli tillämpliga för aktieägare som innehar aktier eller teckningsrätter som anses
vara näringsbetingade. Inte heller behandlas de särskilda regler som gäller för så kallade kvalificerade
aktier i fåmansföretag. Särskilda skattekonsekvenser kan uppkomma också för andra kategorier av aktie
ägare, såsom investmentföretag, investeringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga
i Sverige. Innehavare av aktier och teckningsrätter rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare
avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och
effekten av utländska regler och skatteavtal.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapital
vinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är normalt
30 procent.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av
aktier beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter,
och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för
samtliga aktier av samma slag och sort beräknas med
tillämpning av genomsnittsmetoden. För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade
aktier är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster
som uppkommit samma år på andra marknadsnoterade
aktier och delägarrätter utom andelar i sådana investeringsfonder som endast innehåller svenska fordrings
rätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på
detta sätt får dras av med 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i
inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot
kommunal och statlig inkomstskatt samt mot fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
medges med 30 procent av den del av underskottet som
inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av
resterande del. Underskott kan inte sparas till senare
beskattningsår.

Aktiebolag
Aktiebolag beskattas för alla inkomster i inkomstslaget
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på
samma sätt som för fysiska personer i enlighet med vad
som anges ovan. Avdrag för kapitalförluster på aktier
medges normalt endast mot kapitalvinster på aktier och
andra delägarrätter. En kapitalförlust kan även, om vissa
villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom
samma koncern under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen och båda begär det för ett
beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt.
Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får
sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan
begränsning i tiden. Om aktierna utgör näringsbetingade
andelar hos ägaren gäller särskilda regler.

Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelning på
noterade aktier i inkomstslaget kapital med en skattesats
om 30 procent. För aktiebolag beskattas utdelning med
bolagsskatt om 22 procent. Om aktierna utgör närings
betingade andelar hos ägaren gäller särskilda regler.
Preliminär skatt avseende utdelning innehålls av
Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, av
förvaltaren. Bolaget ansvarar inte för att eventuell källskatt innehålls.
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Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
i Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
utgår normalt svensk kupongskatt om 30 procent på
utdelning från svenska aktiebolag. Denna skattesats är
dock ofta reducerad genom skatteavtal mellan Sverige
och andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
Kupongskatten innehålls vid utdelningstillfället av
Euroclear, eller för förvaltarregistrerade innehav, av
förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt innehålls vid
utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt
en lägre skattesats eller kupongskatt annars innehållits
med för stort belopp, kan återbetalning begäras skrift
ligen hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i
Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster
vid avyttring av aktier och andra delägarrätter. Aktieägare
kan dock bli föremål för beskattning i det land där de har
sin skatterättsliga hemvist. Enligt en särskild regel kan
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige
bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av vissa
värdepapper om de vid något tillfälle under det kalenderår
då avyttringen sker eller vid något tillfälle under de tio
närmast föregående kalenderåren varit bosatta i Sverige
eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna
regel är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal
mellan Sverige och andra länder för undvikande av
dubbelbeskattning.
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Finansiell information för perioden januari – september 2016
Koncernens resultaträkningar i sammandrag
2016
jul – sept

2015
jul – sept

2016
jan – sept

2015
jan – sept

Rullande
12 mån

2015
jan – dec

5 879,8
–4 289,0
1 590,8

5 369,0
–3 877,0
1 491,9

17 703,7
–12 895,4
4 808,3

16 550,0
–12 018,6
4 531,4

23 739,6
–17 254,0
6 485,5

22 585,8
–16 377,2
6 208,6

–1 042,5
–109,2
12,2
451,3

–963,8
–109,2
–0,4
418,6

–3 293,4
–293,5
19,9
1 241,3

–3 184,5
–308,1
4,2
1 043,1

–4 440,0
–375,5
33,4
1 703,4

–4 331,1
–390,1
17,7
1 505,2

Finansnetto
Resultat före skatt

–188,2
263,2

–298,5
120,1

–722,5
518,8

–932,1
111,0

–1 063,9
639,5

–1 273,5
231,7

Inkomstskatt
Periodens resultat

–111,2
151,9

–81,5
38,6

–238,5
280,3

–84,5
26,5

–315,5
324,0

–161,5
70,2

151,9
–

38,6
–

280,3
–

26,5
–

324,0
–

70,2
–

2,12

0,51

3,86

0,25

4,44

0,83

2016
jul – sept

2015
jul – sept

2016
jan – sept

2015
jan – sept

Rullande
12 mån

2015
jan – dec

151,9

38,6

280,3

26,5

324,0

70,2

MSEK

Not

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Rörelseresultat, EBIT

3

3, 4

Resultat hänförligt till
Moderbolaget aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie före utspädning, SEK*

12

* Någon utspädningseffekt föreligger ej.

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
MSEK
Periodens resultat
Periodens övrigt totalresultat
Poster som kommer att omklassificeras till
periodens resultat
Omräkningsdifferenser
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
Poster som inte kommer att omklassificeras till
periodens resultat
Aktuariella vinster och förluster
Skatt hänförlig till aktuariella vinster och förluster
Periodens totalresultat

1,6
32,3

–5,2
–18,0

19,4
61,6

–36,9
–29,4

–39,3
40,7

–95,6
–50,3

0,9
0,0
186,7

–0,5
0,0
14,9

1,9
0,2
363,4

0,1
–0,3
–40,0

18,8
–2,9
341,3

17,0
–3,4
–62,1

Resultat hänförligt till
Moderbolaget aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

186,7
–

14,9
–

363,4
–

–40,0
–

341,3
–

–62,1
–

Noterna på sid F-5 till F-8 är en integrerad del av den finansiella delårsinformationen.
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Koncernens balansräkningar i sammandrag
MSEK

Not

2016
30 sept

2015
30 sept

2015
31 dec

3 339,0
3 837,2
7 044,2
126,8
741,7
7,4
7,8
15 104,2

3 455,7
3 767,0
6 679,4
124,9
818,3
64,2
7,5
14 917,0

3 344,8
3 767,0
6 633,6
127,1
727,3
7,3
9,2
14 616,4

3 332,0
3 531,7
1 403,8
1 634,0
–
9 901,6
25 005,7

2 994,0
3 175,1
921,6
1 377,4
–
8 468,1
23 385,1

2 917,1
2 549,4
866,0
2 359,9
69,2
8 761,6
23 378,0

1 074,6
16 587,2
57,0
1 482,4
24,2
18 150,8

733,6
16 445,8
77,0
1 237,4
–
17 760,2

711,3
16 298,1
55,6
1 363,5
–
17 717,2

324,1
4 564,0
14,4
877,9
–
5 780,4
25 005,7

142,9
3 760,4
6,6
981,5
–
4 891,4
23 385,1

212,8
3 784,6
12,6
929,1
10,4
4 949,5
23 378,0

TILLGÅNGAR

Kundrelationer
Varumärke
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Tillgångar som innehas för försäljning
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

6

6
6
6

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Långfristiga räntebärande skulder
Avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Avsättningar
Övriga kortfristiga skulder
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6

6
6

Noterna på sid F-5 till F-8 är en integrerad del av den finansiella delårsinformationen.
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
2016
jul – sept

2015
jul – sept

2016
jan – sept

2015
jan – sept

Rullande
12 mån

2015
jan – dec

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
– varav av- och nedskrivningar av tillgångar
– kapitaliserade och upplupna räntor
– orealiserade värdeförändringar på derivat
– övrigt
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet

263,2
197,1
126,0
202,2
–170,8
39,6
–79,9

120,1
302,1
120,9
201,2
–120,5
100,4
0,5

518,8
638,4
375,4
522,6
–393,7
134,0
–164,2

111,0
837,6
356,7
490,8
–50,1
40,2
–14,4

639,5
862,3
503,8
621,2
–272,4
9,7
–175,6

231,7
1 061,6
485,1
589,3
71,2
–84,0
–25,8

380,3

422,7

992,9

934,2

1326,2

1 267,5

Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

–165,8
–200,9
30,2
–336,5

–92,5
–198,6
–83,5
–374,7

–222,5
–1 020,0
523,5
–719,0

–303,3
–856,5
395,3
–764,5

–181,8
–354,5
641,4
105,1

–262,6
–191,0
513,2
59,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

43,8

48,1

273,9

169,7

1431,3

1 327,1

Kassaflöde från förvärv av inkråm och verksamheter
Övrigt kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–401,5
–27,7
–429,2

–13,3
–35,9
–49,1

–416,5
–32,9
–449,4

–13,3
–124,1
–137,3

–452,4
–70,0
–522,3

–49,1
–161,1
–210,2

Kassaflöde före finansieringsverksamheten

–385,4

–1,0

–175,5

32,4

909,0

1 116,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
–554,7
–554,7

–3,2
–410,8
–414,0

0,0
–654,0
–654,0

–3,2
–510,1
–513,3

PERIODENS KASSAFLÖDE

–385,4

–1,0

–730,2

–381,6

255,0

603,6

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

2 017,0
2,5
1 634,0

1 378,8
–0,7
1 377,1

2 359,9
4,4
1 634,0

1 760,4
–1,4
1 377,4

1 377,4
1,6
1 634,0

1 760,4
–4,1
2 359,9

6,2
–98,0

7,4
–100,4

13,8
–389,1

16,8
–416,7

21,1
–591,5

24,1
–619,2

2016
jan – sept

2015
jan – sept

2015
jan – dec

711,3
363,4
363,4

776,7
–40,0
–40,0

776,7
–62,1
–62,1

0,0
0,0

–3,3
–3,3

–3,3
–3,3

1 074,7

733,5

711,3

MSEK

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Tilläggsinformation
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag
MSEK
Ingående eget kapital
Periodens totalresultat
Summa redovisade intäkter och kostnader
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Summa transaktioner hänförliga till aktieägarna
Utgående eget kapital

Noterna på sid F-5 till F-8 är en integrerad del av den finansiella delårsinformationen.
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Noter
IASB har utfärdat ändringar av standarder som trädde i kraft
den 1 januari 2016 eller senare. Dessa standarder har inte haft
någon väsentlig påverkan på koncernredovisningen.
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat
hänförligt till moderbolagets aktieägare minskat med den
erforderliga utdelningen på kumulativa preferensaktier för den
relevanta perioden delat med det vägda genomsnittliga antalet
utestående stamaktier under året.
Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning beaktas
för Ahlsell AB (publ) stamaktier om de har en utspädningseffekt.
I händelse av en försäljning eller notering av Ahlsell AB (publ) kan
företagets aktiestruktur omstruktureras. Vid en sådan
omstrukturering kan majoritetsaktieägaren av stamaktier t.ex.
arrangera att utestående preferensaktier återköps eller förvärvas
för kontanter, förvärvas för emitterade stamaktier eller förvärvas
vid en emission av stamaktier. Inga villkor eller avtal för sådana
transaktioner har existerat under de rapporterade perioderna och
finns inte för tillfället, vilket innebär att preferensaktier inte har
varit och inte för närvarande kan konverteras till stamaktier vid en
framtida tidpunkt och således inte är föremål för utspädning.

Not 1 Rapporterande bolag
Ahlsell AB (publ) är ett bolag med säte i Stockholm, Sverige.
Ahlsell AB (publ) är det svenska holdingbolaget i Ahlsellkoncernen. Denna finansiella delårsinformation i sammandrag
avser de nio månader som avslutades den 30 september 2016.
Ahlsell är ett ledande tekniskt handelsbolag i Norden inom
installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder
professionella användare ett brett sortiment av varor och
kringtjänster inom följande produktområden: Värme & Sanitet, El,
Bygg, Kyl, Vatten & Avlopp samt Verktyg & Förnödenheter. Ahlsell
hade 2015 en årlig omsättning på cirka 23 miljarder SEK och drygt
4 800 anställda. Koncernen har cirka 210 butiker i Sverige, Norge,
Finland, Danmark, Estland, Polen och Ryssland.
De finansiella delårsrapporterna har godkänts för utfärdande
av styrelse och verkställande direktören den 14 oktober 2016.

Not 2 Redovisningsprinciper
Denna finansiella delårsinformation har upprättats enligt IFRS
med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i den senaste
årsredovisningen har tillämpats med undantag för nya och
omarbetade standarder och tolkningar som trädde i kraft den
1 januari 2016.

Not 3 Information per segment
EXTERN NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT
MSEK

2016
jul – sept

2015
jul – sept

2016
jan – sept

2015
jan – sept

Rullande
12 mån

2015
jan – dec

Sverige

3 698,7

3 325,6

11 372,8

10 384,4

15 316,9

14 328,5

Norge

1 184,6

1 100,1

3 534,0

3 501,4

4 722,7

4 690,2

788,5

727,2

2 226,3

2 057,8

2 936,3

2 767,9

88,3

93,0

276,0

276,3

358,7

359,0

119,6

123,1

294,7

330,1

404,9

440,3

–

–

–

–

–

–

5 879,8

5 369,0

17 703,7

16 550,0

23 739,6

22 585,8

2016
jul – sept

2015
jul – sept

2016
jan – sept

2015
jan – sept

Rullande
12 mån

2015
jan – dec

Finland
Danmark
Övrigt
Centralt
Koncernen
EBITA PER SEGMENT
MSEK

Sverige

450,7

426,4

1 363,5

1 205,5

1 878,0

1 720,1

Norge

53,0

41,1

91,1

47,8

121,8

78,5

Finland

45,1

37,4

88,7

68,3

111,2

90,8

Danmark

10,2

10,7

26,5

25,7

33,4

32,5

4,4

5,3

7,0

10,2

8,4

11,6

–24,9

–19,8

–81,2

–66,7

–111,0

–96,4

Övrigt
Centralt
Elimineringar
Koncernen

–

–

–

–

–

–

538,5

501,1

1 495,6

1 290,8

2 041,8

1 837,0

2016
jul – sept

2015
jul – sept

2016
jan – sept

2015
jan – sept

Rullande
12 mån

2015
jan – dec

12,0 %

EBITA-MARGINAL PER SEGMENT
MSEK

Sverige

12,2 %

12,8 %

12,0 %

11,6 %

12,3 %

Norge

4,5 %

3,7 %

2,6 %

1,4 %

2,6 %

1,7 %

Finland

5,7 %

5,1 %

4,0 %

3,3 %

3,8 %

3,3 %

11,6 %

11,5 %

9,6 %

9,3 %

9,3 %

9,1 %

3,7 %

4,3 %

2,4 %

3,1 %

2,1 %

2,6 %

Danmark
Övrigt
Centralt
Koncernen

–

–

–

–

–

–

9,2 %

9,3 %

8,4 %

7,8 %

8,6 %

8,1 %
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Kvartalssiffror
EXTERN NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT/KVARTAL
År

2016

Kvartal

2015

2014

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

Sverige

3 698,7

4 102,2

3 571,9

3 944,1

3 325,6

3 667,2

3 391,6

3 619,7

3 159,6

3 322,2

3 108,1

Norge

1 184,6

1 267,1

1 082,2

1 188,8

1 100,1

1 240,7

1 160,6

1 255,8

1 218,3

1 288,3

1 287,3

788,5

786,9

650,8

710,1

727,2

688,7

641,9

687,2

727,9

679,7

623,8

88,3

94,8

92,9

82,7

93,0

89,8

93,5

84,6

92,1

85,3

77,1

119,6

93,0

82,1

110,2

123,1

112,1

94,9

122,8

133,1

114,3

92,1

–

–

–

–

–

5 798,5

5 382,6

5 770,1

5 331,1

5 489,8

5 188,4

Finland
Danmark
Övrigt
Centralt
Koncernen

–

–

–

–

5 879,8

6 344,0

5 479,9

6 035,8

5 369,0

EBITA PER SEGMENT OCH KVARTAL
År

2016

Kvartal

Sverige

2015

2014

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

450,7

521,7

391,0

514,6

426,4

411,4

367,8

403,7

392,5

359,2

323,5

Norge

53,0

25,4

12,6

30,7

41,1

–15,5

22,2

10,0

80,2

36,1

66,6

Finland

45,1

34,0

9,7

22,5

37,4

22,2

8,7

14,4

51,3

29,1

25,5

Danmark

10,2

8,9

7,4

6,9

10,7

5,9

9,0

7,8

13,4

9,0

6,5

4,4

1,7

0,9

1,4

5,3

4,9

0,0

–0,8

6,0

6,7

–3,9

–24,9

–32,1

–24,2

–29,7

–19,7

–25,0

–21,9

–14,1

–16,7

–32,4

–16,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

538,5

559,7

397,4

546,2

501,1

404,0

385,9

421,1

526,7

407,6

401,5

Övrigt
Centralt
Elimineringar
Koncernen

EBITA-MARGINAL PER SEGMENT OCH KVARTAL
År

2016

Kvartal

Sverige

2015

2014

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

12,2 %

12,7 %

10,9 %

13,0 %

12,8 %

11,2 %

10,8 %

11,2 %

12,4 %

10,8 %

10,4 %

Norge

4,5 %

2,0 %

1,2 %

2,6 %

3,7 %

–1,3 %

1,9 %

0,8 %

6,6 %

2,8 %

5,2 %

Finland

5,7 %

4,3 %

1,5 %

3,2 %

5,1 %

3,2 %

1,4 %

2,1 %

7,0 %

4,3 %

4,1 %

Danmark
Övrigt

11,6 %

9,4 %

7,9 %

8,3 %

11,5 %

6,6 %

9,7 %

9,3 %

14,5 %

10,5 %

8,4 %

3,7 %

1,9 %

1,1 %

1,2 %

4,3 %

4,4 %

0,0 %

–0,7 %

4,5 %

5,9 %

–4,3 %

Centralt
Koncernen

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9,2 %

8,8 %

7,3 %

9,0 %

9,3 %

7,0 %

7,2 %

7,3 %

9,9 %

7,4 %

7,7 %

Not 4 Avskrivningar
MSEK

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar1)

2016
jul – sept

2015
jul – sept

2016
jan – sept

2015
jan – sept

Rullande
12 mån

2015
jan – dec

–87,2

–82,5

–254,3

–247,8

–338,4

–331,8

–

–

–

–

–

–

–38,8

–38,5

–112,5

–109,0

–151,0

–147,5

–

–

–

–

–6

–5,7

Nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar1)
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar
1) Avser av- och nedskrivningar i kvarvarande verksamhet, ej verksamhet under avveckling.

Not 5 Operativt kassaflöde i sammandrag
Förutom kassaflödesanalysen som är upprättad enligt IAS 7
mäter Ahlsell dess kassaflöde baserat på rörelsen förutom
finansiella transaktioner, skatter samt förvärv och avyttringar av
MSEK

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Operativt kassaflöde före investeringar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

verksamheter. Detta kassaflödesmått används av ledningen för
att följa upp verksamheten.
2016
jul – sept

2015
jul – sept

2016
jan – sept

2015
jan – sept

Rullande
12 mån

2015
jan – dec

451,3

418,6

1 241,3

1 043,1

1 703,4

1 505,2
433,4

118,4

104,6

326,2

329,1

430,5

–336,5

–374,7

–719,0

–764,5

105,1

59,6

233,2

148,6

848,4

607,7

2 239,0

1 998,2

–4,6

–9,3

–21,6

–40,6

–32,3

–51,3

–23,1

–26,8

–82,8

–92,5

–110,3

–120,0

0,0

0,7

71,5

10,3

72,3

11,1

Kassaflöde från operativa investeringar

–27,7

–35,4

–32,9

–122,7

–70,3

–160,2

Operativt kassaflöde efter investeringar

205,5

113,2

815,6

484,9

2 168,6

1 838,0
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Not 6 Verkligt värde på finansiella instrument
30 sept 2016
Redovisat
värde

MSEK

30 sept 2015
Verkligt
värde

Redovisat
värde

31 dec 2015
Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar som innehas för handel värderade
till verkligt värde
Lånefordringar och kundfordringar
Finansiella tillgångar som kan säljas
Summa

334,7

334,7

56,5

56,5

0,1

0,1

5 169,8

5 169,8

4 557,1

4 557,1

4 913,3

4 913,3

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

3,3

5 507,8

5 507,8

4 617,0

4 617,0

4 916,7

4 916,7

Finansiella skulder
Finansiella skulder som innehas för handel värderade
till verkligt värde

19,8

19,8

44,1

44,1

112,9

112,9

Andra finansiella skulder

21 495,7

22 045,7

20 305,0

20 905,0

20 182,5

20 732,5

Summa

21 515,5

22 065,5

20 349,1

20 949,1

20 295,4

20 845,4

Finansiella instrument värderade till verkligt värde i
balansräkningen avser valutaränteswappar och ränteswappar.
Dessa mäts med värderingsteknik som endast använder
uppgifter från observerbara marknader tillhörande värderingsnivå
två enligt nivåindelningen för verkligt värde.

Vad gäller upplåningen så förekommer inte några materiella
avvikelser mellan redovisat värde och verkligt värde, då
koncernens upplåning är till rörlig ränta. Koncernen har inte några
övriga finansiella tillgångar eller skulder utanför balansräkningen.

Not 7 Jämförelsestörande poster
MSEK

2016
jul – sept

2015
jul – sept

2016
jan – sept

2015
jan – sept

Rullande
12 mån

2015
jan – dec

Typ av kostnad/intäkt

Segment

Kostnader hänförliga till omstrukturering
(arbetsbefriade personer som får lön)

Norge

–7,0

–

–7,0

–

–7,0

–

Kostnader hänförliga till ledningsförändringar och
avsättning för outnyttjade lokaler

Norge

–

–

–

–20,4

–2,1

–22,5

Nedskrivning och reservering för kostnader i
samband med försäljning av fastighet i Stockholm

Sverige

–

–

–

–7,7

–0,8

–8,5

Kostnader för ett större strategiarbete och
marknadsanalys

Centralt

–

–

–

–

–9,6

–9,6

–7,0

–

–7,0

–28,1

–19,5

–40,6

Summa jämförelsestörande poster

Not 8 Förvärv
Två förvärv med en sammanlagd årlig omsättning om cirka
520 MSEK genomfördes under perioden januari till september
2016. Båda förvärven gjordes i segment Sverige. Sammanlagd
köpeskilling uppgick till 477 MSEK. Redovisade nettotillgångar i
de förvärvade bolagen uppgick till 79 MSEK. Av de immateriella
övervärdena allokerades 143 MSEK till kundrelationer, 70 MSEK
till varumärke och 237 MSEK till goodwill. Goodwillbeloppet är
hänförlig till de kostnads- och inköpssynergier som förväntas
uppstå.
Elgross’n förvärvades i juni 2016. Bolaget har en stark
marknadsposition i Göteborg, och är specialiserat på belysning
och elinstallation med etableringar i Högsbo och Marieholm.
Bolaget säljer främst till lokala installationsföretag. Göteborg är
en viktig tillväxtmarknad för Ahlsell och förvärvet ger Ahlsell
möjlighet att ytterligare stärka positionen i regionen. Bolaget har
en årlig omsättning på cirka 120 MSEK.
I juni 2016 ingick Ahlsell avtal om förvärv av samtliga aktier
i Prevex AB. Förvärvet genomfördes i början av augusti efter

godkännande från Konkurrensverket. Prevex uppskattade
årsomsättning uppgick vid förvärvstillfället till cirka 400 MSEK.
Prevex är en industriåterförsäljare med fokus på den professionella byggmarkanden och har en stark marknadsposition i
Göteborg och Malmö med tre välbelägna butiker. Göteborg och
Malmö är viktiga tillväxtmarknader för Ahlsell och förvärvet
stärker Ahlsells position i dessa regioner. Bolaget har cirka 100
anställda.
Betalningen för Prevex bestod av en basköpeskilling och en
villkorad tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen värderades tilläggsköpeskillingen till 23 MSEK. Den villkorade köpeskillingen är
beroende av resultatutvecklingen i bolaget och beräknad utifrån
det mest sannolika utfallet. Tilläggsköpeskillingen förfaller till
betalning om fyra år. Beroende på hur villkoren uppfylls kan
beloppet, vid tidpunkten för reglering, hamna i intervallet
0–40 MSEK.
Ahlsell anser analysen av de förvärvade nettotillgångarna som
preliminär och de verkliga värdena kan därför komma att ändras.

FÖRVÄRV GENOMFÖRDA UNDER DELÅRSPERIODEN
Tillträde

Förvärv

Land

Produktområde

Årsomsättning MSEK1)

Antal anställda2)

2016-06-08

Elgross'n i Göteborg AB

Sverige

El

120

33

Sverige

Verktyg &
Förnödenheter

400

104

520

137

2016-08-01

Prevex AB

Summa
1) Uppskattad försäljning för de senaste 12 månaderna vid tidpunkten för tillträde.
2) Vid förvärvstillfället.
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Not 9 Händelser under och efter delårsperiodens slut
Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2016 beslutades om val
av nya styrelseledamöter. Bolagsstämmovalda styrelseledamöter
i bolaget är därefter Kenneth Bengtsson, Johan Nilsson,
Magdalena Gerger, Satu Huber, Gustaf Martin-Löf, Peter
Törnquist, Terje Venold och Søren Vestergaard-Poulsen. Valet av
styrelseledamöter registrerades den 16 september 2016.
Vid extra bolagsstämma den 14 september 2016 beslutades
att ändra bolagskategori från privat bolag till publikt bolag.
I samband därmed beslutades att ändra bolagets firma till Ahlsell
AB (publ). Besluten registrerades hos Bolagsverket den
26 september 2016.
Ahlsell tillkännagav den 6 oktober sin avsikt att notera Bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm. Noteringen beräknas ske under
fjärde kvartalet efter avgivandet av denna rapport.
Som ett led i bolagets förberedelser inför en potentiell notering
av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, beslutade extra bolagsstämman den 4 oktober att genomföra en uppdelning av bolagets
aktier 1:4, vilket inneburit att en (1) aktie blivit fyra (4) aktier.
Beslutet registrerades hos Bolagsverket den 11 oktober 2016.

Styrelsen har fattat beslut om att rekommendera bolagsstämman
att anta två långsiktiga incitamentsprogram till förmån för
Bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare
i Ahlsell. Incitamentsprogrammen består av ett aktiesparprogram
och ett teckningsoptionsprogram. Incitamentsprogrammens
sammanlagda kostnad beräknas uppgå till totalt högst cirka 788
MSEK och innebära en utspädning motsvarande högst cirka
3 procent av Ahlsells totala antal aktier efter genomförd
börsnotering.
Incitamentsprogrammet beräknas att minska bolagets EBITA
med maximalt 788 MSEK fördelat över en period av fyra år.
Beaktat att bolagets framtida finansiering inte återspeglas i
nuvarande beräkning av vinst per aktie, anser bolaget det
missvisande att beräkna det föreslagna incitamentsprogrammets
effekt på vinst per aktie.
I övrigt har inga för Koncernen väsentliga händelser inträffat
efter delårsperiodens slut.

Not 10 Transaktioner med närstående
Ahlsell AB (publ), org. nr 556882-8916, registrerat i Sverige och
med säte i Stockholm ägs till 84,7 procent av Keravel S.à r.l.
Resterande 15,3 procent ägs av nuvarande och tidigare ledande
befattningshavare inom Ahlsellkoncernen. Keravel S.à r.l. är ett
bolag indirekt ägt av CVC European Equity Fund V och CVC

European Equity Tandem Fund. Under niomånadersperioden som
avslutades 30 september 2016 har Ahlsellkoncernen fakturerats
monitoring fee från CVC Capital Partners Advisory Company
S.à r.l. uppgående till 3,5 MSEK (3,5).

Not 11 Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen är exponerade för ett antal risker relaterat till såväl den
operativa verksamheten som finansieringsverksamheten. Nedan
redovisas en sammanfattning av de risker Ahlsell bedömer vara
de mest väsentliga.

•	Om Ahlsells lager- och distributionsfunktioner skulle skadas
eller stängas, eller om de distributionsföretag som Ahlsell
anlitar inte kan leverera tillräcklig distributionskapacitet, kan
detta inverka negativt på Ahlsells leveransförmåga.

•	Förvärv utgör en central del i Ahlsells strategi för tillväxt, och
förvärvsprocesser kan vara förenat med svårigheter
exempelvis när det gäller att identifiera förvärvsobjekt,
integrera förvärvade verksamheter och uppnå förväntade
synergier.

•	Ahlsell är via sin verksamhet och finansiering exponerat för
risker relaterade till valutakursfluktuationer.

•	Aktiviteten inom byggsektorn, dels i form av nybyggnation
men även i form av service och underhåll samt reparationer,
om- och tillbyggnader (ROT), är en viktig drivkraft för Ahlsells
försäljningsutveckling.

•	En ogynnsam ränteutveckling kan inverka negativt på Ahlsells
verksamhet och finansiella ställning.
•	För en mer fullständig redogörelse av risker som påverkar
koncernen hänvisas till årsredovisningen 2015.

Not 12 Resultat per aktie
MSEK

2016
jul – sept

2015
jul – sept

2016
jan – sept

2015
jan – sept

Rullande
12 mån

2015
jan – dec

151,9

38,6

280,3

26,5

324,0

70,2

Resultat per aktie
Resultat hänförligt till aktieägarna i moderbolaget
Utdelning krävs för perioden på preferensaktier som
klassificeras som eget kapital

–3,3

–3,0

–9,8

–8,9

–12,8

–11,9

148,6

35,7

270,5

17,6

311,3

58,3

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (miljontal)

70,2

70,2

70,2

70,2

70,2

70,2

Vinst/förlust per aktie

2,12

0,51

3,86

0,25

4,44

0,83

Vinst/förlust för beräkning av resultat per aktie

Resultat per aktie efter utspädning
I händelse av en försäljning eller notering av Ahlsell AB (publ) kan
aktiestrukturen i Ahlsell AB (publ) komma att omstruktureras, i en
sådan omstrukturering kan majoritetsägare av stamaktier se till
att utestående preferensaktier återköps eller förvärvas för
kontanter, förvärvas för stamaktier eller förvärvas för emission av
stamaktier. Inga villkor eller kontrakt för sådana transaktioner av
preferensaktierna har funnits under rapporterade perioder och
existerar inte för närvarande, vilket innebär att preferensaktierna

F-8

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

inte har varit och är för närvarande inte konverterade till
stamaktier. Antalet utestående preferensaktier är 9,2 miljoner.
Om preferensaktier förvärvas för vanliga aktier kommer antalet
aktier emitterade beror på då det verkliga värdet av stamaktier
och preferensaktier.
Det finns ingen annan utspädning gällande stamaktier.
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Definitioner av nyckeltal
Antal aktier vid periodens utgång

Utestående aktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split.

Antal anställda vid periodens utgång

Antal personer som erhållit lön under periodens sista månad.

Antal stamaktier vid periodens utgång

Utestående stamaktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på operativt kapital

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Avkastning på operativt kapital
exklusive immateriella tillgångar

EBITA i procent av genomsnittligt operativt kapital (exkl. immateriella tillgångar).

EBITA

Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

EBITA-marginal, %

EBITA i procent av total nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar.

EBIT-marginal, %

Rörelseresultat i procent av total nettoomsättning.

Extern nettoskuld

Nettoskuld exklusive aktieägarlån och koncerninterna skulder och fordringar.

Justerad EBITA

EBITA exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoskuld

Räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstillgångar med avdrag för räntebärande lång- och
kortfristiga skulder.

Operativt kapital

Materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, uppskjuten
skattefordran, andelar i joint venture och rörelsekapital minskade med uppskjuten skatteskuld, avsättningar
(lång- och kortfristiga) och övriga långfristiga skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på
kvartalsdata.

Operativt kapital
(exkl. immateriella tillgångar)

Operativt kapital minskat med goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, samt tillhörande
uppskjuten skatt. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Operativt kassaflöde

Kassaflöde som baserar sig på rörelsen förutom finansiella transaktioner, skatter och förvärv samt avyttringar
av verksamheter.

Operativt kassaflöde per aktie efter
utspädning, SEK

Operativt kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Hänsyn är tagen till eventuell utspädning.

Operativt kassaflöde per aktie före
utspädning, SEK

Operativt kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Organisk tillväxt

Försäljningsökning rensat för skillnad i antal arbetsdagar, valutakursförändringar och förvärv.

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under perioden.

Resultat per aktie före utspädning, SEK

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Rörelsekapital

Varulager, kundfordringar och övriga rörelsefordringar minskat med leverantörsskulder och övriga kortfristiga
skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Vägt genomsnittligt antal utestående
aktier, efter utspädning

Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split.
Hänsyn är tagen till eventuell utspädning. I beräkningen av utspädningseffekt har hänsyn inte tagits till de
preferensaktier som via styrelsebeslut kan omvandlas till stamaktier.

Vägt genomsnittligt antal utestående
aktier, före Utspädning

Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split.
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Finansiell information för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013
Koncernens resultaträkning

MSEK

1 januari –
31 december
2015

1 januari –
31 december
2014

1 januari –
31 december
2013

22 585,8
–16 377,2
6 208,6

21 779,4
–15 786,9
5 992,5

20 435,3
–14 802,4
5 632,9

–4 331,0
–390,1
18,3
–0,6
1 505,2

–4 257,8
–335,4
29,9
–0,9
1 428,3

–3 870,2
–328,0
33,1
–1,1
1 466,7

173,4
–1 446,9
–1 273,5

173,1
–1 676,9
–1 503,8

275,2
–1 720,4
–1 445,2

231,7

–75,5

21,5

–161,5
70,2

–104,8
–180,3

–116,1
–94,6

70,2
–

–180,7
0,4

–95,2
0,6

42

0,83

–2,70

–1,48

Not

1 januari –
31 december
2015

1 januari –
31 december
2014

1 januari –
31 december
2013

70,2

–180,3

–94,6

–95,6
–50,3

162,6
–1,8

–52,3
27,3

17,0
–3,4
–132,3
–62,1

–2,6
0,3
158,5
–21,8

6,3
–1,6
–20,3
–114,9

–62,1
–

–22,2
0,4

–115,5
0,6

Not

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

2

4
4
2, 3, 5, 6, 7, 8

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

9
10

Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat

11

Årets resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie före utspädning, SEK*
* Någon utspädningseffekt föreligger ej.

Koncernens rapport över totalresultat

MSEK
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Poster som kommer att omklassificeras till årets resultat
Årets omräkningsdifferenser
Skatt hänförlig till poster som kommer att omklassificeras till årets resultat

28
28

Poster som inte kommer att omklassificeras till årets resultat
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner
Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omklassificeras till årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat
Årets resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

Noterna på sid F-16 till F-51 är en integrerad del av de finansiella rapporterna.
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Koncernens kassaflödesanalys

MSEK

Not

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

35

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamheter
Försäljning av verksamheter
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

36
37

Finansieringsverksamhet
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Nyemission samt erhållet aktieägartillskott
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

32

Noterna på sid F-16 till F-51 är en integrerad del av de finansiella rapporterna.
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1 januari –
31 december
2015

1 januari –
31 december
2014

1 januari –
31 december
2013

231,7
1 061,6
1 293,3
–25,8

–75,5
1 270,1
1 194,6
–10,7

21,5
1 181,9
1 203,4
–62,5

1 267,5

1 183,9

1 140,9

–262,6
–191,0
513,2
1 327,1

29,2
–11,8
39,9
1 241,2

46,1
–47,6
440,9
1 580,3

–49,1
–
–51,3
–120,0
11,1
–0,9
–210,2

–254,7
24,0
–47,8
–136,4
0,6
0,6
–413,7

–702,7
–
–25,4
–130,0
0,5
–
–857,6

–3,2
–
–
–510,1
–513,3

–
–
2 925,7
–3 520,9
–595,2

–
11,6
694,9
–872,4
–165,9

603,6

232,3

556,8

1 760,4
–4,1
2 359,9

1 525,5
2,6
1 760,4

971,4
–2,7
1 525,5

Historisk finansiell information

Koncernens balansräkning
MSEK

31 december
2015

31 december
2014

31 december
2014

14
15
16
17

3 344,8
3 767,0
127,2
6 633,6
13 872,6

3 725,2
3 767,0
101,8
6 747,6
14 341,6

3 972,0
3 767,0
66,9
6 476,8
14 282,7

18
19
20

255,4
164,4
307,4

317,7
161,1
310,9

342,7
170,6
284,2

0,1
723,3

31,0
820,7

–
797,5

21
32
24

3,2
–
4,1
7,3

3,3
21,6
3,1
28,0

3,4
–
5,5
8,9

23

9,2
14 616,4

7,5
15 197,8

3,6
15 092,7

25

2 917,2
2 917,2

2 741,0
2 741,0

2 745,2
2 745,2

26

2 549,4
3,5
38,3
824,1
3 415,3

2 426,2
2,8
36,2
833,5
3 298,7

2 255,8
9,2
19,9
928,3
3 213,2

2 359,9
69,2
8 761,6
23 378,0

1 760,4
–
7 800,1
22 997,9

1 525,5
–
7 483,9
22 576,6

Not

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Kundrelationer
Varumärke
Övriga immateriella tillgångar
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar
Derivatinstrument
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager
Handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalde kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel
Tillgångar som innehas för försäljning
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

27

32
12

Noterna på sid F-16 till F-51 är en integrerad del av de finansiella rapporterna.
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Koncernens balansräkning, forts.
31 december
2015

31 december
2014

31 december
2014

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

79,4
719,4
–56,8
–30,8
711,3

79,4
719,4
89,1
–112,8
775,0

79,4
719,4
–71,7
70,2
797,2

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

–
711,3

1,7
776,7

3,3
800,5

32
32
29
30
23
32

9 796,7
6 388,5
49,0
6,5
1 363,6
112,9
17 717,2

10 664,4
5 783,3
80,2
0,9
1 246,7
50,2
17 825,7

8 379,9
7 602,9
77,0
2,1
1 142,6
180,8
17 385,3

32

212,8
6,0
3 784,6
84,7
12,6
261,3
577,1
10,4
4 949,5
23 378,0

157,6
16,7
3 367,0
15,6
6,1
247,5
585,1
–
4 395,5
22 997,9

248,9
8,9
3 315,1
11,2
7,3
212,2
587,2
–
4 390,8
22 576,6

MSEK

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

28

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut
Aktieägarlån
Avsättningar för pensioner
Övriga långfristiga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Derivatinstrument
Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga avsättningar
Övriga icke-räntebärande kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

30
31
12

Noterna på sid F-16 till F-51 är en integrerad del av de finansiella rapporterna.
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital
Eget kapital hänförligt till aktieägarna
Balanserad
vinst
inklusive
årets
resultat
Reserver

Summa

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Summa
eget
kapital

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

78,7

708,5

–46,7

160,7

901,1

–

901,1

–
–
–

–
–
–

–
–25,0
–25,0

–95,2
4,7
–90,5

–95,2
–20,3
–115,5

0,6
–
0,6

–94,6
–20,3
–114,9

Nyemission
Tillkommande innehav utan bestämmelse1)
Summa transaktioner hänförliga till
aktieägarna

0,7
–

10,9
–

–
–

–
–

11,6
–

2,7

11,6
2,7

0,7

10,9

–

–

11,6

2,7

14,3

Utgående balans per 31 december 2013

79,4

719,4

–71,7

70,2

797,2

3,3

800,5

Ingående balans per 1 januari 2014

79,4

719,4

–71,7

70,2

797,2

3,3

800,5

–
–
–

–
–
–

–
160,8
160,8

–180,7
–2,3
–183,0

–180,7
158,5
–22,2

0,4
–
0,4

–180,3
158,5
–21,8

–

–

–

–

–

–2,0

–2,0

–

–

–

–

–

–2,0

–2,0

Utgående balans per 31 december 2014

79,4

719,4

89,1

–112,8

775,0

1,7

776,7

Ingående balans per 1 januari 2015

79,4

719,4

89,1

–112,8

775,0

1,7

776,7

–
–
–

–
–
–

–
–145,9
–145,9

70,2
13,6
83,8

70,2
–132,3
–62,1

–
–
–

70,2
–132,3
–62,1

–

–

–

–1,6

–1,6

–1,7

–3,3

–

–

–

–1,6

–1,6

–1,7

–3,3

79,4

719,4

–56,8

–30,6

711,3

–

711,3

MSEK

Not

Ingående balans per 1 januari 2013
Årets totalresultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

Årets totalresultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

28

28

Avyttring innehav utan bestämmande
inflytande2)
Summa transaktioner hänförliga till
aktieägarna

Årets totalresultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat
Förvärv av innehav utan bestämmande
inflytande3)
Summa transaktioner hänförliga
till aktieägarna
Utgående balans per 31 december 2015

28

Se även not 28, Eget kapital.
1)	Avser innehav utan bestämmande inflytande i ProffPartner Security AS och Profilklær Haugesund AS. Båda dessa bolag ingick I förvärvet av ProffPartner AS
i september 2013.
2) Avyttring av ProffPartner Security AS.
3) Förvärv av minoritet i Proffklær Haugesund AS

Noterna på sid F-16 till F-51 är en integrerad del av de finansiella rapporterna.
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Noter
Not 1 Allmän information och redovisningsprinciper
ALLMÄN INFORMATION

Ahlsell AB (publ) (Moderföretaget) och dess dotterföretag
(sammantaget Koncernen) är det ledande handelsföretaget i
Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner.
Koncernen erbjuder professionella användare ett brett sortiment
av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El och
Verktyg & Förnödenheter. Moderföretaget är ett aktiebolag
registrerat och med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret
är Rosterigränd 12, Stockholm. De finansiella rapporterna har
godkänts för utfärdande av styrelse och verkställande direktören
den 14 oktober 2016.
GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen för Ahlsell AB (publ)-gruppen har
upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner tillämpats. Tillgångar och skulder
är redovisade till historiska anskaffningsvärden eller upplupet
anskaffningsvärde. Vad beträffar finansiella tillgångar som kan
säljas samt finansiella tillgångar och skulder (inklusive
derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultatet,
redovisas dessa till verkligt värde. Att upprätta rapporter i
överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att
ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av
koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
koncernredovisningen anges i not 40. Anläggningstillgångar och
långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas
eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.
UPPLYSNINGAR OM SÅDANA IFRSSTANDARDER ELLER
TOLKNINGSUTTALANDEN SOM HAR TRÄTT I KRAFT UNDER 2015

De IFRS standarder som trätt i kraft 2015 har inte haft någon
väsentlig effekt på koncernens redovisning.
UPPLYSNINGAR OM SÅDANA IFRSSTANDARDER ELLER
TOLKNINGSUTTALANDEN SOM ÄNNU INTE HAR TRÄTT I KRAFT

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39
Finansiella instrument: Redovisning och värdering.IASB har
genom IFRS 9 färdigställt ett helt ”paket” av förändringar
avseende redovisning av finansiella instrument. Paketet
innehåller nya utgångspunkter för klassificering och värdering av
finansiella instrument, en framåtblickande (”expected loss”)
nedskrivningsmodell och förenklade förutsättningar för
säkringsredovisning. IFRS 9 träder ikraft 1/1 2018 och tidigare
tillämpning är tillåten givet att EU antar standarden. Koncernen
har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Syftet med en
ny intäktsstandard är att ha en enda principbaserad standard för
samtliga branscher som ska ersätta befintliga standarder och
uttalanden om intäkter. Branscher som bedöms påverkas mest är
telekom-, programvaru-, fastighets-, flyg-, förvars-, bygg- och
anläggningsbranscherna samt företag som ägnar sig åt
kontraktstillverkning. Alla företag kommer dock att påverkas av de
nya, väsentligt utökade upplysningskraven. Tre alternativa sätt
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finns för övergången; full retroaktivitet, delvis retroaktivitet
(inkluderar lättnadsregler) och en ”ackumulerad effekt-metod”
där eget kapital justeras per 1/1 2018 för kontrakt som är
pågående enligt det gamla regelverket (IAS 11/IAS 18). IFRS 15
träder ikraft 2018 och tidigare tillämpning är tillåten givet att EU
har antagit standarden. EU väntas godkänna IFRS 15 under det
andra kvartalet 2016. Koncernen arbetar med att utvärdera
effekterna av införandet av standaren. Införandet av standarden
bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens
finansiella rapporter.
IFRS 16 Leasing är en ny standard som behandlar redovisningen
av hyres- och leasingkontrakt. För leasetagare har klassificeringen
enligt IAS17 för operationell och finansiell leasing ersatts av en
modell som kräver att leasetagare rapporterar leasingtillgångar
och leasingförpliktelser i balansräkningen. Bolag är inte skyldiga
att ta upp leasingkontrakt till låga belopp eller leasing för 12
månader eller kortare i balansräkningen. Leasetagare är skyldiga
att redovisa avskrivningar separat från räntekostnader på
leasingkostnader i resultaträkningen. IFRS 16 kommer tillämpas
från den 1 januari 2019. Ett företag får tillämpa IFRS 16 före detta
datum men bara om det gäller även IFRS 15 Revenue from
Contracts with Customers. EU har ännu inte fastställt datum för
ikraftträdande. Koncernen arbetar med att utvärdera effekterna av
införandet av standaren.
Inga andra offentliggjorda ändringar av redovisningsstandarder för
tillämpning i framtiden förväntas ha någon väsentlig påverkan på
Koncernens finansiella rapporter.
KONCERNREDOVISNING

(a) Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande
inflytande från Ahlsell AB (publ). Bestämmande inflytande
föreligger om Ahlsell AB (publ) har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från
sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över
investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen
om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella
röstberättigande aktier samt om de facto kontroll föreligger.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden
innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen
fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade
identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella
innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med
undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av
egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer
redovisas direkt i årets resultat som administrationskostnader.
Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan
bestämmande inflytande och verkligt värde på tidigare ägd andel
(vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade
tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas
skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas
denna direkt i årets resultat.
Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte
betalningar som avser reglering av tidigare affärsförbindelser.
Denna typ av regleringar redovisas i resultatet.
Villkorade köpeskillingar redovisas till bedömt verkligt värde
vid förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är
klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärdering
och reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade
köpeskillingar omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt och
förändringen redovisas i årets resultat.

Historisk finansiell information

(b) Innehav utan bestämmande inflytande
I de fall förvärvet inte avser 100 procent av dotterföretaget
uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det finns två
alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande.
Dessa två alternativ är att redovisa innehav utan bestämmande
inflytandes proportionella andel av förvärvade nettotillgångar
alternativt att innehav utan bestämmande inflytande redovisas till
verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande
inflytande har andel i goodwill. Valet mellan de olika alternativen
att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras
förvärv för förvärv. Vid förvärv som sker i steg fastställs
goodwillen den dag då bestämmande inflytande uppkommer,
tidigare innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen
redovisas i årets resultat. Avyttringar som leder till att
bestämmande inflytande förloras men där det finns ett
kvarstående innehav värderas detta innehav till verkligt värde och
värdeförändringen redovisas i årets resultat.
(c) Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även
orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett
bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna
tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent
tillämpning av Koncernens principer.
SEGMENTRAPPORTERING

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig
kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information
tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av
företagets högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera
resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Högste verkställande beslutsfattare är koncernchefen.
För Ahlsell AB (publ)-gruppen utgör geografiska områden den
primära indelningsgrunden och de geografiska områdena består
av enskilda länder och grupper av jämförbara länder. Se not 2 för
ytterligare beskrivning av indelningen och presentationen av
rörelsesegmenten.
OMRÄKNING AV UTLÄDSK VALUTA

(a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Varje enhet i Koncernen bestämmer sin egen funktionella
valuta och poster som ingår i de finansiella rapporterna för
de olika enheterna är värderade i denna funktionella valuta.
I koncernredovisningen används svenska kronor, som är
Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta.
(b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar
som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden
eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i övrigt
totalresultat.

(c) Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka
inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har
en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till
koncernens rapportvaluta enligt följande:
a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna
omräknas till balansdagskurs,
b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna
omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna
genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av den
ackumulerade effekten av de kurser som gäller på
transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och kostnader
omräknas till transaktionsdagens kurs), samt
c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en
separat del i övrigt totalresultat.
Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till
följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter
och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats
som säkringar av sådana investeringar, till övrigt totalresultat. Vid
avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de
kursdifferenser som redovisats i övrigt totalresultat till
resultaträkningen och redovisas som en del av
realisationsvinsten/-förlusten. Goodwill och justeringar av verkligt
värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet
behandlas som tillgångar och skulder i denna verksamhets
funktionella valuta.
RESULTAT PER AKTIE

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat
hänförligt till moderbolagets aktieägare minskat med den
erforderliga utdelningen på kumulativa preferensaktier för den
relevanta perioden delat med det vägda genomsnittliga antalet
utestående stamaktier under året.
Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning beaktas
för Ahlsell AB (publ) stamaktier om de har en utspädningseffekt.
I händelse av en försäljning eller notering av Ahlsell AB (publ) kan
företagets aktiestruktur omstruktureras. Vid en sådan
omstrukturering kan majoritetsaktieägaren av stamaktier t.ex.
arrangera att utestående preferensaktier återköps eller förvärvas
för kontanter, förvärvas för emitterade stamaktier eller förvärvas
vid en emission av stamaktier. Inga villkor eller avtal för sådana
transaktioner har existerat under de rapporterade perioderna och
finns inte för tillfället, vilket innebär att preferensaktier inte har
varit och inte för närvarande kan konverteras till stamaktier vid en
framtida tidpunkt och således inte är föremål för utspädning.
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

(a) Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet
överstiger det verkliga värdet på Koncernens andel av det
förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid
förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas
som immateriella tillgångar. Goodwill testas årligen för att
identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande
redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade
enheten. Vid uppkomst av så kallad negativ goodwill
(anskaffningskostnaden understiger nettovärdet av förvärvade
tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser)
intäktsredovisas hela beloppet omedelbart via resultaträkningen
som en övrig rörelseintäkt. Goodwill fördelas på
kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt
nedskrivningsbehov.
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(b) Kundrelationer, licenser, hyresrätter och liknande rättigheter
Kundrelationer och övriga immateriella tillgångar (främst licenser,
dataprogram och hyresrätter) har en begränsad nyttjandeperiod
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden
över deras bedömda nyttjandeperiod om 3–20 år.
(c) Varumärken
Nyttjandetiden bedöms vara obestämbar då det avser ett
väletablerat varumärke vilket koncernen har för avsikt att behålla
och vidareutveckla. Varumärken testas årligen för att identifiera
eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
(d) Balanserade utvecklingsutgifter
Balanserade utvecklingsutgifter redovisas som en immateriell
tillgång i balansräkningen om utgifterna är direkt förknippade med
utvecklingen av identifierbara produkter som kontrolleras av
Koncernen och som har sannolika ekonomiska fördelar under
mer än ett år och som överstiger utgifterna. Balanserade
utvecklingsutgifter har en begränsad nyttjandeperiod och
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningarna görs linjärt för att fördela
kostnaden för balanserade utvecklingsutgifter över den bedömda
nyttjandeperioden 3–7 år. Utgifter för forskning kostnadsförs när
de uppstår. Vid förvärv övertas värde brutto av administrativa skäl.
Bedömningen görs dock av värde samt ekonomisk livslängd.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde
med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången. Låneutgifter som är direkt hänförliga till
inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en
betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning
eller försäljning ingår i anskaffningsvärdet. Tillgångar kan bestå
av olika delar och då varje del har ett anskaffningsvärde som är
betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda
anskaffningsvärde skrivs varje del av separat. Tillkommande
utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som
en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast
då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är
förknippade med tillgången kommer att komma Koncernen
tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett
tillförlitligt sätt. Avgörande för bedömningen när en tillkommande
utgift läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av
identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana
utgifter aktiveras. Eventuella oavskrivna redovisade värden på
utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och
kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs
löpande. Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra
tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde eller nedskrivet
belopp ner till det beräknade restvärdet, görs linjärt över den
beräknade nyttjandeperioden, enligt följande:
– Byggnader
– Maskiner
– Inventarier och installationer

20–50 år
3–10 år
3–10 år

Vinster och förluster vid avyttring av inventarier och installationer
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och
redovisat värde och redovisas i resultaträkningen som Övriga
rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader. Vid förvärv övertas
värde brutto av administrativa skäl. Bedömningen görs dock av
värde samt ekonomisk livslängd.
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NEDSKRIVNING

Materiella och immateriella tillgångar bedöms vid varje balansdag
för att avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov.
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens
återvinningsvärde. För goodwill, andra immateriella tillgångar
med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som
ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet
dessutom årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen
oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, och dess verkliga
värde minus försäljningskostnader inte kan användas, grupperas
tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov till den lägsta
nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden
– en så kallad kassagenererande enhet. En nedskrivning
redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning
redovisas som kostnad i årets resultat. Då nedskrivningsbehov
identifierats för en kassagenererande enhet (grupp av enheter)
fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand till goodwill.
Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar
som ingår i enheten (gruppen av enheter). Återvinningsvärdet
är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras
framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar
riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika
tillgången. En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36
tillämpningsområde reverseras om det både finns indikation på
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett
en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen
av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock
aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som
tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det
redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för
avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande
kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet, lånefordringar och kundfordringar och finansiella
tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för
vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer
klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen för
respektive instrument. Koncernen har finansiella instrument
indelade i följande kategorier:
(a) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet är
finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång
klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i
syfte att säljas inom kort. Derivat klassificeras alltid som att de
innehas för handel.
(b) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella
tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte
är noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår
när Koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till
en kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår
i omsättningstillgångar, med undantag för poster med förfallodag
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Kundfordringar och andra fordringar har
klassificerats som Lånefordringar och kundfordringar.
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(c) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är
derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas
eller inte klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i
anläggningstillgångar om ledningen inte har för avsikt att avyttra
tillgången inom 12 månader efter balansdagen. Köp och
försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen –
det datum då Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja
tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till
verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla
finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via
resultatet. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet redovisas första gången till verkligt värde, medan
hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts
och Koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner
som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar som
kan säljas och finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt
värde. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde
avseende kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultatet, resultatredovisas i den period då de uppstår
och ingår i resultaträkningens poster finansiella intäkter och
finansiella kostnader. Utdelningsintäkter från värdepapper i
kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet redovisas i resultaträkningen som en del av finansiella
intäkter när Koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts.
När värdepapper, som klassificerats som finansiella tillgångar
som kan säljas, säljs, förs ackumulerade justeringar av verkligt
värde från Övrigt totalresultat till resultaträkningen som vinster
och förluster från finansiella instrument. Ränta på värdepapper
som kan säljas som beräknats med effektivräntemetoden
redovisas i resultaträkningen som en del av finansiella intäkter.
Utdelning på aktieinstrument som kan säljas redovisas i
resultaträkningen som en del av finansiella intäkter när
Koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts. Om
marknaden för en finansiell tillgång inte är aktiv (och för
onoterade värdepapper), fastställer Koncernen verkligt värde
genom att tillämpa värderingstekniker såsom användning av
information avseende nyligen gjorda transaktioner på armlängds
avstånd, hänvisning till verkligt värde för ett annat instrument
som i allt väsentligt är likvärdigt, analys av diskonterade
kassaflöden och optionsvärderingsmodeller. Härvid används i
så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation och
företagsspecifik information används i så liten utsträckning som
möjligt.
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en
finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. När det
gäller aktier som klassificerats som tillgångar som kan säljas,
beaktas en betydande eller utdragen nedgång i verkligt värde för
en aktie till en nivå som ligger under dess anskaffningsvärde,
som en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger. Om
sådant bevis föreligger för finansiella tillgångar som kan säljas,
tas den ackumulerade förlusten – beräknad som skillnaden
mellan anskaffningsvärdet och aktuellt verkligt värde, med avdrag
för eventuella tidigare nedskrivningar som redovisats i resultaträkningen – bort från eget kapital och redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningar av egetkapitalinstrument, vilka
redovisats i resultaträkningen, återförs inte över resultaträkningen. Nedskrivningsprövning av kundfordringar beskrivs
nedan.

Finansiella skulder
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet
redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med
tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras som
kortfristiga skulder till den del Koncernen inte har en ovillkorlig
rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader
efter balansdagen.
REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN BALANSRÄKNINGEN AV
FINANSIELLA INSTRUMENT

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i
balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets
avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen
när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om
faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när
faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller
bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del
av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat
sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas
med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger
en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att
reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera
tillgången och reglera skulden.
Derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen
och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande
omvärderingar. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust
som uppkommer vid omvärdering beror på om derivatet
identifierats som ett säkringsinstrument, och, om så är fallet,
karaktären hos den post som säkrats. Koncernen identifierar
vissa derivat som antingen: (i) säkring av verkligt värde avseende
en redovisad skuld (verkligt värdesäkring), (ii) säkring av en
kassaflödesrisk som är kopplad till en redovisad skuld eller en
mycket sannolik prognostiserad transaktion (kassaflödessäkring),
eller (iii) säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet
(säkring av nettoinvestering). Upplysning om verkligt värde för
olika derivatinstrument som används för säkringssyften återfinns
i not 32. Hela det verkliga värdet på ett derivat som utgör
säkringsinstrument klassificeras som anläggningstillgång eller
långfristig skuld när derivatinstrumentets återstående löptid är
längre än 12 månader, och som omsättningstillgång eller
kortfristig skuld när derivatinstrumentets återstående löptid
understiger 12 månader. Detta gäller oavsett om
säkringsredovisning tillämpas eller ej. Derivatinstrument som
innehas för handel klassificeras alltid som omsättningstillgångar
eller kortfristiga skulder.
Kassaflödessäkring
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på ett
derivatinstrument som identifieras som kassaflödessäkring och
som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas i
Övrigt totalresultat. Den vinst eller förlust som hänför sig till den
ineffektiva delen redovisas omedelbart i resultaträkningen i
posterna finansiella intäkter eller finansiella kostnader.
Ackumulerade belopp i eget kapital överförs till resultaträkningen
i de perioder då den säkrade posten påverkar resultatet. Den
vinst eller förlust som hänför sig till den effektiva delen av en
ränteswap som säkrar upplåning med rörlig ränta, redovisas i
resultaträkningens post finansiella kostnader. Den vinst eller
förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas i

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

F-19

Historisk finansiell information

posterna finansiella intäkter eller finansiella kostnader. När ett
säkringsinstrument förfaller eller säljs eller när säkringen inte
längre uppfyller kriterierna för säkringsredovisning och
ackumulerade vinster eller förluster avseende säkringen finns i
eget kapital, kvarstår dessa vinster/förluster i eget kapital och
resultatförs samtidigt som den prognostiserade transaktioner
slutligen redovisas i resultaträkningen. När en prognostiserad
transaktion inte längre förväntas ske, överförs den ackumulerade
vinst eller förlust som redovisats i eget kapital omedelbart till
resultaträkningens poster Finansiella intäkter eller Finansiella
kostnader.
Derivat som värderas till verkligt värde via resultatet
Förändringar i verkligt värde för derivatinstrument som inte
säkringsredovisas redovisas omedelbart i resultaträkningen i
posterna finansiella intäkter eller finansiella kostnader.

Preferensaktier
Utfärdade preferensaktier klassificeras som eget kapital i enlighet
med IAS 32 Finansiella instrument, med anledning av att det inte
föreligger någon skyldighet för Ahlsell AB (publ) att vare sig betala
utdelningar eller att lösa in/köpa tillbaka preferensaktierna.
Lämnade utdelningar redovisas som ägartransaktion direkt i eget
kapital när bolagsstämman beslutat om sådan utdelning.
LEVERANTÖRSSKULDER

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde.
Leverantörsskuldernas förväntade löptid är kort, varför värdet
redovisats till nominellt belopp utan diskontering.
INKOMSTSKATT

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med
användning av vägda genomsnittspriser inklusive hemtagningskostnader. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade
försäljningspriset i den löpande verksamheten.

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då
underliggande transaktion redovisas direkt i övrigt totalresultat
varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas i övrigt
totalresultat. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas
redovisade värden i koncernredovisningen. Om emellertid den
uppskjutna skatten uppstår till följd av en transaktion som utgör
den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett
företagsförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken
påverkar redovisat eller skattemässigt resultat, redovisas den
inte. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser
(och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och
som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader
och i underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som
uppkommer på andelar i dotterföretag, förutom där tidpunkten för
återföring av den temporära skillnaden kan styras av Koncernen
och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att
återföras inom överskådlig framtid.

KUNDFORDRINGAR

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och
därefter till det belopp som förväntas inflyta, d.v.s. anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning som
bedömts individuellt. Kundfordringars förväntade löptid är kort,
varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering.
Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.

(a) Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna
finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag eller
förvaltaradministrerade fonder, enligt periodiska aktuariella
beräkningar. Koncernen har både förmånsbestämda och
avgiftsbestämda pensionsplaner. Den skuld som redovisas i
balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är
nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen
minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende
aktuarier med tillämpning av den s.k. projected unit credit
method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen
fastställs genom diskontering av uppskattade framtida
kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga
företagsobligationer inklusive bostadsobligationer, alternativt
statsobligationer, som är utfärdade i samma valuta som
ersättningarna kommer att betalas i med löptider jämförbara med
den aktuella pensionsskuldens. Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner som uppstår från erfarenhetsbaserade
justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas
inklusive löneskatt och tillhörande uppskjuten skatt i övrigt
totalresultat. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare

Säkring av nettoinvestering i en utlandsverksamhet
Koncernen innefattar verksamheter i flera länder. I
koncernbalansräkningen representeras investeringar i utländska
verksamheter av redovisade nettotillgångar i dotterbolag. I viss
utsträckning har åtgärder vidtagits för att reducera valutarisker
som är förknippade med dessa investeringar. Det har skett
genom upptagande av lån i samma valuta som nettoinvesteringarna. Vid bokslutstillfället redovisas dessa lån omräknade till
balansdagskurs. Den effektiva delen av periodens valutakursförändring avseende säkringsinstrumenten redovisas i övrigt
totalresultat, för att möta och helt eller delvis matcha de
omräkningsdifferenser som redovisas avseende nettotillgångarna
i de utlandsverksamheter som valutasäkrats. De ackumulerade
förändringarna redovisas i en särskild komponent i eget kapital
(omräkningsreserv). Omräkningsdifferenserna från både
nettoinvestering och säkringsinstrument löses upp och redovisas
i resultaträkningen, då utlandsverksamhet avyttras. I de fall
säkring inte är effektiv redovisas den ineffektiva delen direkt i
resultaträkningen.
VARULAGER

CASH AND CASH EQUIVALENTS

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga
kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från
anskaffningstidpunkten. Därtill finns en checkräkningskredit
tillgänglig. I balansräkningen redovisas nyttjad checkräkningskredit som upplåning bland Kortfristiga skulder.
EGET KAPITAL

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader
som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovisas,
netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från
emissionslikviden.
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perioder redovisas direkt i resultaträkningen. I sådana fall fördelas
kostnaden avseende tjänstgöring under tidigare perioder linjärt
över intjänandeperioden. När det finns en skillnad mellan hur
pensionskostnaden fastställs i juridisk person och koncern
redovisas en avsättning eller fordran avseende särskild löneskatt
baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran nuvärdesberäknas ej. Pensionsåtagandena för vissa tjänstemän tryggas
genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för
finansiell rapportering, UFR 10, är detta en förmånsbestämd plan
som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2015 har
bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt
att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan.
Pensionsåtagandet redovisas därför som avgiftsbestämd plan.
Samma förutsättningar gäller för den nya AFP-planen i Norge
varför även den redovisas som avgiftsbestämd. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Koncernen avgifter till offentligt
eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på
obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda.
Avgifterna redovisas som personalkostnader under den period de
anställda utfört de tjänster avgifterna avser. Förutbetalda avgifter
redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant
återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma
Koncernen tillgodo.
(b) Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning
sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd
accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana
ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den
bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en
detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att
lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande
som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning.
När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra
frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att
erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som
kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.
Förmåner som förfaller efter mer än 12 månader från
balansdagen diskonteras till nuvärde.
(c) Vinstandels- och bonusplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus och
vinstandelar, baserat på en formel som beaktar den vinst som är
relaterad till Moderföretagets aktieägare efter vissa justeringar.
En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för
vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande
rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till
följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan
beräknas tillförlitligt. Utvalda ledande befattningshavare i
koncernen omfattas av ett incitamentsprogram som skapades i
februari 2012. Incitamentsprogrammet gav utvalda ledande
befattningshavare inom Koncernen möjligheten att investera i
Ahlsell AB (publ) indirekt genom att förvärva aktier och
preferensaktier i Ahlsell AB (publ). Aktien förvärvades för
beräknat marknadsvärde och därav har inga kostnader belastat
koncernens resultaträkning. Incitamentsprogrammet har villkor
som innebär att om den anställde slutar inom 30 månader från
förvärvstillfället så ska aktierna säljas till huvudägaren (Keravel
S.A.) till det lägsta av marknadsvärde och den ursprungliga
investeringen.

AVSÄTTNINGAR

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en
befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. En avsättning för
garantier redovisas när de underliggande produkterna säljs.
Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en
sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med. Avsättningar för
omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovisas när
Koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd
av tidigare händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av
resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och
beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för
omstrukturering innefattar kostnader för uppsägning av
leasingavtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs
för framtida rörelseförluster. Om det finns ett antal liknande
åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas
ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela
denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om
sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna
grupp av åtaganden är ringa. Avsättningarna värderas till nuvärdet
av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.
Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar
en aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av
pengar och de risker som är förknippade med avsättningen. Den
ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas
som räntekostnad.
INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster
exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av
koncernintern försäljning. Intäkter redovisas enligt följande:
(a) Försäljning av varor
Försäljning av varor intäktsredovisas när ett koncernföretag har
levererat produkter till en kund och de väsentliga riskerna och
förmånerna som är förknippade med varan har övergått till
kunden och det i rimlig grad är säkert att motsvarande fordran
kommer att betalas. Produkterna säljs ofta med volymrabatter
och kunderna har en rätt att returnera felaktiga produkter.
Försäljningen baseras på specificerade priser i försäljningsavtalen
efter avdrag för beräknade volymrabatter och returer. Samlad
erfarenhet används för att bedöma och reservera för sådana
returer vid tidpunkten för försäljningen. Volymrabatterna bedöms
utifrån förväntade årliga volymer.
(b) Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med
tillämpning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran har
gått ner, minskar Koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde,
diskonterat med ursprunglig effektiv ränta för instrumentet, och
fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt.
(c) Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har
fastställts.
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LEASING

SVERIGE

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med
ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som operationell
leasing hos leasetagaren. Betalningar som görs under
leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från
leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över
leasingperioden. Leasing av anläggningstillgångar, där Koncernen
i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som
förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing.
Finansiell leasing redovisas vid leasingperiodens början till det
lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av
minimileaseavgifterna. Varje leasingbetalning avseende finansiell
leasing fördelas mellan amortering av skulden och finansiella
kostnader för den redovisade skulden. Motsvarande
betalningförpliktelser, efter avdrag för finansiella kostnader, ingår
i posten Övriga långfristiga skulder. Räntedelen i de finansiella
kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över
leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive
period redovisade skulden. Anläggningstillgångar som innehas
enligt finansiella leasingavtal skrivs av under den kortare perioden
av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden.

Ahlsells historia börjar den 1 mars 1877, då kompanjonerna John
Bernström och Jakob Tornblad registrerade John Bernström &
Co, med försäljning av maskiner, pumpar, oljor och lantbruksutrustning som huvudverksamhet. Grunden till dagens koncern
lades 1922 då Bernström & Co gick samman med R Ahlsell & Co,
bildade Ahlsell och Bernström, och inriktningen mot VVS
förstärktes. Idag har företaget varit verksamt i nästan 140 år och
är Sveriges ledande handelsföretag inom installationsprodukter,
verktyg och maskiner. Verksamheten i Sverige omfattar
koncernens produktområden: VVS, El och Verktyg &
Förnödenheter. Av koncernens externa nettoomsättning 2015
genererades 63 (2014: 61; 2013: 61) procent på den svenska
marknaden. Omsättningen i Sverige uppgick till 14 495 MSEK
(2014: 13 441; 2013: 12 551).

LÅNEUTGIFTER

Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade
kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den kvalificerade
tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en
tillgång som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att
färdigställa.
UTDELNINGAR

Utdelning till Moderföretagets aktieägare redovisas som skuld
i Koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen
fastställts på bolagsstämma/årsstämma av Moderföretagets
aktieägare. Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i
de fall moderbolaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens
storlek och moderbolaget har fattat beslut om utdelningens
storlek innan moderbolaget publicerat sina finansiella rapporter.
KASSAFLÖDESANALYS

Vid upprättandet av kassaflödesanalysen enligt IAS 7 tillämpas
den indirekta metoden. Förutom kassaflödesanalys enligt IAS 7
visas en operativ kassaflödesanalys som visar kassaflödet från
den operativa verksamheten, dvs det kassaflöde som genereras
av rörelsen och de investeringar som görs i befintlig verksamhet.
I detta kassaflöde exkluderas således finansiella transaktioner
både vad avser räntebetalningar och ränteinbetalningar och
upptagande och återbetalning av lån, betalningar hänförliga till
investeringar i och avyttring av verksamheter, samt
skattebetalningar.

Not 2 Ekonomisk information per segment
För ekonomisk uppföljning använder Ahlsell geografiska
områden, motsvarande verksamhetsländer. Ahlsell-koncernen
använder sig av följande segment; Sverige, Norge, Finland,
Danmark, Övrigt (Estland, Ryssland, Polen). Utöver detta finns
Centralt och Elimineringar. Denna segmentsindelning är naturlig
då affärerna görs lokalt och Ahlsells organisation är strukturerad
för att på bästa sätt stödja den lokala försäljningen. Segmenten
mäts på EBITA och rörelseresultat. Finansiella intäkter och
kostnader fördelas ej ut på segmenten. I konsekvens med detta
fördelas inte de finansiella fordringarna och skulderna ut på
segmenten. Prissättning av varor och tjänster mellan de olika
segmenten sker till marknadsmässiga villkor. Varumärket har inte
fördelats ut på länderna utan ligger som en central tillgång.
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NORGE

Genom förvärv inom produktområdet VVS etablerade Ahlsell
verksamhet i Norge 1990. Verksamheten har sedan dess utökats
genom flera förvärv och omfattar idag produktområdena VVS,
El och Verktyg & Förnödenheter. Under 2015 svarade den norska
verksamheten för 21 (2014: 23; 2013: 22) procent av koncernens
externa nettoomsättning. Omsättningen i Norge uppgick till 4 695
MSEK (2014: 5 057; 2013: 4 504).
FINLAND

Ahlsell etablerade verksamhet i Finland 1990 genom förvärv inom
produktområdet VVS (kylprodukter). Verksamheten utökades
1999 genom ytterligare förvärv inom VVS. Produktområdet
Verktyg & Förnödenheter introducerades 2006 i Finland genom
förvärv av Kojaltek. Produktområdet El introducerades 2007
genom förvärv av Sähkötarvike Oy. Verksamheten omfattar idag
VVS, Verktyg & Förnödenheter och El. Av koncernens externa
nettoomsättning genererades 12 (2014: 12; 2013: 16) procent i
Finland. Omsättningen uppgick i Finland till 2 774 MSEK
(2014: 2 724; 2013: 3 169).
DANMARK

Ahlsell har funnits i Danmark sedan 1990 då VVS-verksamhet
(kyl-verksamhet) förvärvades. Sedan dess har ytterligare förvärv
gjorts inom VVS-området. Verksamheten i Danmark omfattar
idag enbart segmentet VVS. Segmentet svarade under 2015 för
2 (2014: 2; 2013: 2) procent av koncernens externa nettoomsättning. Omsättningen i Danmark uppgick till 369 MSEK
(2014: 350; 2013: 384).
ÖVRIGA MARKNADER

Övriga marknader består av verksamheterna i Estland, Ryssland
och Polen. Verksamheterna omfattar främst VVS, men även El och
Vertyg & Förnödenheter. Segmentet svarade under 2015 för 2
(2014: 2; 2013: 3) procent av koncernens externa nettoomsättning.
Omsättningen för segmentet uppgick till 440 MSEK (2014: 463;
2013: 523).
CENTRALT

Centralt består av kostnader för personer anställda i Ahlsell
Operations AB (publ) (2015: 18 st; 2014: 18st; 2013: 16st) där
koncernfunktionerna finns, samt finansiella intäkter, finansiella
kostnader och skatt som inte fördelas ut på segmenten.
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ELIMINERINGAR

Elimineringarna består av eliminering av internförsäljning och operativa mellanhavanden.
2015-01-01–2015-12-31

Elimineringar

Totalt

–

–

22 585,8

–

–187,7

–

–

–187,7

22 585,8

82,8

–

–

6 208,6

11,6

–96,4

–

1 837,1

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övrigt1)

14 328,4

4 690,2

2 767,9

359,0

440,3

166,1

5,2

6,4

10,0

0,0

14 494,5

4 695,4

2 774,3

369,0

440,3

Bruttoresultat

4 226,8

1 249,6

513,6

135,8

EBITA3)

90,8

32,5

Centralt

Intäkter
Intäkter från externa kunder2)
Intäkter från interna kunder
Total försäljning

1 720,1

78,5

EBITA justerat för jämförelsestörande
poster 4)

1 728,6

101,0

90,8

32,5

11,6

–86,8

–

1 877,7

Rörelseresultat

1 492,6

28,6

45,6

26,7

11,3

–99,6

–

1 505,2

Finansiella intäkter

–

–

–

–

–

173,4

–

173,4

Finansiella kostnader

–

–

–

–

–

–1 446,9

–

–1 446,9

Inkomstskatt

–

–

–

–

–

–161,5

–

–161,5

Årets resultat
Övrigt totalresultat

70,2
–

–

–

–

–

–

–

–132,3

Årets totalresultat
1)
2)
3)
4)

–62,1

Ryssland, Estland och Polen.
Ingen enskild kund står för mer än 10 procent av koncernens totala intäkter.
EBITA = Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar.
Se vidare not 38.

2014-01-01–2014-12-31

Elimineringar

Totalt

–

–

21 779,4

–

–254,8

–

–

–254,8

21 779,4

82,2

–

–

5 992,5

36,6

8,0

–79,7

–

1 756,9

120,3

36,6

8,0

–72,7

77,0

31,0

7,6

–82,9

–

1 428,3

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övrigt1)

13 209,6

5 049,7

2 718,6

339,1

462,4

231,6

7,2

5,4

10,5

0,1

13 441,2

5 056,9

2 724,0

349,5

462,6

Bruttoresultat

3 818,6

1 421,8

531,8

138,1

EBITA3)

1 478,9

192,8

120,3

EBITA justerat för jämförelsestörande
poster 4)

1 478,9

192,8

Rörelseresultat

1 254,5

141,1

Centralt

Intäkter
Intäkter från externa kunder2)
Intäkter från interna kunder
Total försäljning

1 763,9

Finansiella intäkter

–

–

–

–

–

173,1

–

173,1

Finansiella kostnader

–

–

–

–

–

–1 676,9

–

–1 676,9

Inkomstskatt

–

–

–

–

–

–104,8

–

Årets resultat
Övrigt totalresultat

–

–

–

–

–

–

–

Årets totalresultat
1)
2)
3)
4)

–104,8
–180,3
158,5
–21,8

Ryssland, Estland och Polen.
Ingen enskild kund står för mer än 10 procent av koncernens totala intäkter.
EBITA = Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar.
Se vidare not 38.
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2013-01-01–2013-12-31

Elimineringar

Totalt

–

–

20 435,3

–

–175,9

–

–

–175,9

20 435,3

92,8

–

–

5 632,9

15,6

–78,4

–

1 781,5

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övrigt1)

12 398,0

4 497,5

2 704,8

312,1

523,0

153,0

6,3

4,5

12,1

–

12 551,0

4 503,8

2 709,3

324,2

523,0

Bruttoresultat

3 571,5

1 306,5

536,4

125,8

EBITA3)

1 387,9

276,7

153,2

26,6

Centralt

Intäkter
Intäkter från externa kunder2)
Intäkter från interna kunder
Total försäljning

EBITA justerat för jämförelsestörande poster4)

1 387,9

291,3

167,2

26,6

15,6

–78,4

–

1 796,1

Rörelseresultat

1 161,3

236,1

112,2

21,3

15,1

–79,2

–

1 466,7

Finansiella intäkter

–

–

–

–

–

275,2

–

275,2

Finansiella kostnader

–

–

–

–

–

–1 720,4

–

–1 720,4

Inkomstskatt

–

–

–

–

–

–116,1

–

–116,1

Årets resultat
Övrigt totalresultat

94,6
–

–

–

–

–

–

–

Årets totalresultat
1)
2)
3)
4)

–20,3
114,9

Ryssland, Estland och Polen.
Ingen enskild kund står för mer än 10 procent av koncernens totala intäkter.
EBITA = Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar.
Se vidare not 38.

2015-12-31

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övrigt1)

Centralt

Elimineringar

Totalt

11 201,8

3 000,0

2 366,8

343,3

268,2

3 781,7

–32,9

20 928,9

–

–

–

–

–

2 449,1

–

2 449,1

11 201,8

3 000,0

2 366,8

343,3

268,2

6 230,8

–32,9

23 378,0

2 928,8

981,0

502,8

44,8

61,6

211,0

–32,9

4 697,1

–

–

–

–

–

18 680,9

–

18 680,9

2 928,8

981,0

502,8

44,8

61,6

18 891,9

–32,9

23 378,0

Övriga upplysningar
Tillgångar
Ofördelade tillgångar
Summa tillgångar
Skulder
Ofördelade skulder och eget kapital
Summa skulder och eget kapital
Investeringar i materiella och
immateriella tillgångar

118,1

12,9

9,8

2,5

27,8

0,2

–

171,3

Av-/nedskrivningar

–318,7

–72,5

–77,6

–9,6

–3,3

–3,4

–

–485,1

Avskrivningar av immateriella tillgångar

–227,5

–49,9

–45,2

–5,8

–0,3

–3,2

–

–331,9

–

–

–

–

–

–

–

–

–85,5

–22,6

–32,4

–3,8

–3,0

–0,2

–

–147,5

–5,7

–

–

–

–

–

–

–5,7

–34,8

14,1

–25,8

–4,0

–0,8

627,8

–

576,5

Nedskrivningar av immateriella tillgångar
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Väsentliga kostnader och intäkter som
inte motsvaras av utbetalningar
1) Ryssland, Estland och Polen.
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2014-12-31

Centralt

Elimineringar

Totalt

250,9

3 785,0

–39,7

21 199,2

–

1 798,7

–

1 798,7

362,1

250,9

5 583,7

–39,7

22 997,9

509,9

54,1

72,0

190,6

–39,7

4 303,6

–

–

–

18 694,3

–

18 694,3

509,9

54,1

72,0

18 884,9

–39,7

22 997,9

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övrigt1)

11 000,4

3 328,1

2 512,4

362,1

–

–

–

–

11 000,4

3 328,1

2 512,4

2 589,4

927,3

–

–

2 589,4

927,3

Övriga upplysningar
Tillgångar
Ofördelade tillgångar
Summa tillgångar
Skulder
Ofördelade skulder och eget kapital
Summa skulder och eget kapital
Investeringar i materiella och
immateriella tillgångar

111,5

23,9

20,2

4,0

24,5

0,1

–

184,2

Av-/nedskrivningar

–299,8

–75,0

–74,4

–8,2

–3,5

–3,4

–

–464,3

Avskrivningar av immateriella tillgångar

–224,4

–51,7

–43,3

–5,6

–0,4

–3,2

–

–328,6

–

–

–

–

–

–

–

–

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

–75,4

–23,3

–31,1

–2,6

–3,1

–0,2

–

–135,7

Väsentliga kostnader och intäkter som
inte motsvaras av utbetalningar

–30,6

–1,5

–22,5

–3,6

0,1

874,1

–

816,0

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Övrigt1)

Centralt

Elimineringar

Totalt

10 793,0

3 456,5

2 490,1

323,9

243,5

3 783,8

–58,8

21 032,0

–

–

–

–

–

1 544,6

–

1 544,6

10 793,0

3 456,5

2 490,1

323,9

243,5

5 328,4

–58,8

22 576,6

2 360,5

1 052,5

511,1

44,6

88,1

211,8

–58,8

4 209,8

–

–

–

–

–

18 366,8

–

18 366,8

2 360,5

1 052,5

511,1

44,6

88,1

18 578,6

–58,8

22 576,6

Nedskrivningar av immateriella tillgångar

1) Ryssland, Estland och Polen.

2013-12-31

Övriga upplysningar
Tillgångar
Ofördelade tillgångar
Summa tillgångar
Skulder
Ofördelade skulder och eget kapital
Summa skulder och eget kapital
Investeringar i materiella och
immateriella tillgångar

85,1

13,3

42,7

2,0

2,8

9,6

–

155,5

Av-/nedskrivningar

–291,0

–63,0

–65,9

–8,3

–3,8

–0,8

–

–432,9

Avskrivningar av immateriella tillgångar

–226,6

–40,6

–41,0

–5,3

–0,5

–0,8

–

–314,8

–

–

–

–

–

–

–

–

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

–64,4

–22,4

–25,0

–3,0

–3,3

–

–

–118,1

Väsentliga kostnader och intäkter som
inte motsvaras av utbetalningar

–27,5

–11,4

–21,6

–2,2

0,2

584,7

–

522,2

Nedskrivningar av immateriella tillgångar

1) Ryssland, Estland och Polen.

Extern försäljning per produktområde
Extern försäljning, MSEK

VVS

2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

10 854,8

11 053,1

11 093,4

El

6 582,1

6 206,7

5 855,5

Verktyg & Förnödenheter

4 950,6

4 479,3

3 725,0

22 585,8

21 779,4

20 435,3

Summa extern försäljning

Ahlsells verksamhet baseras på att dess produktområden i allt
väsentligt tillhandahålls genom gemensamma distributions- och
försäljningskanaler inom respektive geografiskt område.
Innebörden av detta är att de tillgångar som används inom
respektive produktområde i allt väsentligt är desamma för alla
produktgrupper inom respektive geografiskt område (exempelvis
lagerlokaler och distributionsutrustning m.m.). Användningen av
tillgångarna och därtill hörande investeringar år således inte att
urskilja på ett meningsfullt sätt för respektive produktområde.
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Not 3 Personal
Medelantal anställda

2015-01-01–2015-12-31

2014-01-01–2014-12-31

2013-01-01–2013-12-31

Antal

varav män

Antal

varav män

Antal

varav män

Sverige

2 684

80 %

2 556

80 %

2 410

80 %

Norge

1 017

84 %

1 050

83 %

845

79 %

592

82 %

604

82 %

582

81 %

97

72 %

99

69 %

100

69 %

132

87 %

138

87 %

140

88 %

Ryssland

63

48 %

68

47 %

106

50 %

Polen

36

78 %

59

80 %

62

79 %

Kina

11

64 %

12

67 %

11

73 %

4 632

81 %

4 586

80 %

4 256

79 %

Koncernen

Finland
Danmark
Estland

Totalt i koncernen

Andel kvinnor
Könsfördelning i företagsledningen

2015

2014

2013

Styrelsen

0%

0%

0%

Övriga ledande befattningshavare

0%

0%

0%

2015

2014

2013

13 %

8%

8%

0%

0%

0%

Moderföretaget

Koncernen totalt
Styrelser
Övriga ledande befattningshavare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015

2014

2013

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Moderföretaget

–

–

–

–

–

–

(varav pensionskostnad)

–

–

–

–

–

–

2 013,1

704,6

2 009,7

661,0

1 766,2

605,1

–

184,1

–

182,0

–

155,7

2 013,1

704,6

2 009,7

661,0

1 766,2

605,1

–

184,1

–

182,0

–

155,7

MSEK

Dotterföretag
(varav pensionskostnad)
Koncernen totalt
(varav pensionskostnad))
(varav förmånsbestämda planer)

–11,0

5,7

7,1

(varav avgiftsbestämda planer)

195,1

176,3

148,6

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse/ledande befattningshavare och övriga anställda
2015

2014

2013

Styrelse/ledande
befattningshavare

Övriga
anställda

Styrelse/ledande
befattningshavare

Övriga
anställda

Styrelse/ledande
befattningshavare

Övriga
anställda

Moderbolag totalt

–

–

–

–

–

–

(varav tantiem o.d.)

–

–

–

–

–

–

Dotterföretag totalt

28,8

1 984,3

28,3

1 981,4

35,7

1 730,5

(varav tantiem o.d.)

2,2

16,4

2,6

13,6

7,2

17,8

28,8

1 984,3

28,3

1 981,4

35,7

1 730,5

2,2

16,4

2,6

13,6

7,2

17,8

MSEK

Koncernen totalt
(varav tantiem o.d.)

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I KONCERNEN

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt
årsstämmans beslut. Ägar- och arbetstagarrepresentanter
erhåller inte styrelsearvode. Ersättning till koncernchefen och
andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig
ersättning, övriga förmåner samt pension etc. Med andra ledande
befattningshavare avses de 7 (2014: 7; 2013: 6) personer som
tillsammans med koncernchefen utgör koncernledningen, samt
två styrelseledamöter som erhåller arvode. Fördelningen mellan
grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattnings-
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havarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen är den
rörliga ersättningen maximerad till 80 procent (2014: 80 procent;
2013: 90 procent) av grundlön. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 33–60 procent
(2014: 25–60 procent; 2013: 25–60 procent) av grundlönen. Den
rörliga ersättningen baseras på utfallet i förhållande till individuellt
uppsatta mål. Pensionsförmåner samt övriga förmåner till
koncernchefen och andra ledande befattningshavare utgår som
del av den totala ersättningen.

Historisk finansiell information

BEREDNINGS- OCH BESLUTSPROCESS

För åren 2014 och 2015 har Koncernen tillämpat en process som
innebär att beredning avseende löner, ersättningar, förmåner och
andra anställningsvillkor för koncernchefen och andra ledande

befattningshavare, som rapporterar direkt till koncernchefen,
fastställs och godkänns av Ersättningskommittén. Under 2013
lämnades godkännande av Styrelseordföranden.

Ersättningar och övriga förmåner1)
2015-01-01–2015-12-31

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Kenneth Bengtsson, styrelseordförande Ahlsell Operations AB (publ)

0,8

Johan Nilsson, VD Ahlsell Operations AB (publ), Koncernchef
(fr.o.m. september)

5,4

1,3

0,2

2,6

Göran Näsholm, VD Ahlsell Operations AB (publ), koncernchef
(t.o.m. september)

Summa

0,8
9,5

6,5

0,6

0,0

6,3

13,4

Andra ledande befattningshavare (7 pers)

15,3

0,3

0,6

2,6

18,9

Summa

28,0

2,2

0,8

11,5

42,6

Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2015 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2016. Övriga förmåner avser tjänstebil.
Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Kenneth Bengtsson, styrelseordförande Ahlsell Operations AB (publ)

0,8

–

–

–

0,8

Göran Näsholm, VD Ahlsell Operations AB (publ), koncernchef

7,5

1,0

0,0

7,9

16,4

Andra ledande befattningshavare (5 pers)

18,0

1,6

0,8

4,9

25,3

Summa

26,3

2,6

0,8

12,8

42,5

2014-01-01–2014-12-31

Summa

Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2014 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2015. Övriga förmåner avser tjänstebil.
Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Kenneth Bengtsson, styrelseordförande Ahlsell Operations AB (publ)

0,6

–

–

–

0,6

Göran Näsholm, VD, koncernchef

9,8

2,8

0,0

6,8

19,4

2013-01-01–2013-12-31

Gunnar Haglund, vVD, ekonomichef

Summa

4,8

1,5

–

2,0

8,3

Andra ledande befattningshavare (5 pers)

13,4

2,9

0,7

3,1

20,1

Summa

28,6

7,2

0,7

11,9

48,4

Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2013 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2014. Övriga förmåner avser tjänstebil.
1)	Ersättningar och övriga förmåner som anges i tabellerna ovan avser styrelsearbete och/eller anställning i nuvarande Ahlsell Operations AB (publ), (org. nr 556882-5391)
(med tidigare firma Ahlsell AB (publ)).

BONUS

INCITAMENTSPROGRAM

Koncernchefens bonus fastställs av styrelsen medan övriga
bonusar fastställs av koncernchefen.

Under våren 2012 skapades ett incitamentsprogram där utvalda
ledande befattningshavare inom Koncernen fick möjligheten att
förvärva stamaktier och preferensaktier i bolaget. Stamaktier och
preferensaktier förvärvades för beräknat marknadsvärde, vilket
uppgick till 10 SEK per aktie. Marknadsvärdet grundar sig på
förvärvet av Nybrojarl New 1 AB (Ahlsell koncernen), vilket var en
transaktion som skedde till marknadsvärde mellan två oberoende
parter. Under 2015 har incitamentsprogrammet utökats med
ytterligare några ledande befattningshavare. De tillkommande
deltagarna har förvärvat stamaktier och preferensaktier till
beräknat marknadspris vid tidpunkten för inträdet. Deltagarna i
incitamentsprogrammet innehar per sista december 2015 5 915
082 (2014: 5 900 151; 2013: 6 080 941) stycken stamaktier vilket
motsvarar 8,4 (2014: 8,4; 2013: 8,7) procent av totalt antal
stamaktier i Ahlsell AB (publ). Utöver detta innehar deltagarna i
incitamentsprogrammet 6 241 036 (2014: 6 248 159; 2013: 9 197
815) stycken preferensaktier. Deltagarnas innehav motsvarar 1,85
(2014: 1,85; 2013: 2,33) procent av rösterna. Reglerna för incitamentsprogrammet tillåter, under vissa omständigheter, att nya
investeringar får göras av ledande befattningshavare. Upplupen
ränta på preferensaktier uppgår ackumulerat till 35,7 MSEK
(2014: 23,8 MSEK, 2013: 14,6 MSEK). För eventuella
utspädningseffekter se vidare not 42.

PENSION

Koncernchefen har en premiebestämd pensionsplan enligt vilken
bolaget erlägger en premie motsvarande 30 procent av pensionsmedförande lön. Koncernchefen har rätt till att gå i pension från
60 års ålder. Vid pension från 60 års ålder utgår 60 procent av
heltidsbaslönen fram till ordinarie pensionsålder. Efter 65 års
ålder utgår pension enligt avtal. Pensionsåldern för övriga ledande
befattningshavare varierar mellan 60 och 67 år. Samtliga pensionsförmåner är oantastbara, d v s inte villkorade av framtida
anställning.
AVGÅNGSVEDERLAG

Vid företagets uppsägning av koncernchefen gäller en
uppsägningstid om 18 månader (2014: 24 månader; 2013: 24
månader). Vid uppsägning från koncernchefens sida gäller en
uppsägningstid om 6 månader (2014: 12 månader; 2013: 12
månader). Övriga ledande befattningshavare, anställda per
balansdagen, gäller vid uppsägning från företagets sida 6–18
månaders (2014: 12–18 månaders; 2013: 12–18 månaders)
uppsägningstid och 3–6 månaders (2014: 6 månaders; 2013:
6 månaders) uppsägningstid vid uppsägning från den anställdes
sida. Två (2014: en; 2013: en) av de övriga ledande befattningshavarna har avgångsvederlag uppgående till 12–18 månadslöner.
För övriga utgår inget avgångsvederlag.

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)
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Not 4 Ö
 vriga rörelseintäkter och övriga
rörelsekostnader

Not 6 Operationell leasing
Koncern, MSEK

Övriga rörelseintäkter
Koncern, MSEK

Rearesultat vid försäljning
av verksamhet
Försäljning av
anläggningstillgångar

2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

–

4,0

–

3,0

0,2

0,5

Hyresintäkter

2,2

2,6

4,3

Gasprovision

2,7

3,4

3,2

Övrigt

10,4

19,7

13,0

Summa övriga
rörelseintäkter

18,3

29,9

12,1

2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

Övrigt

–0,6

–0,9

–1,1

Summa övriga
rörelsekostnader

–0,6

–0,9

–1,1

Övriga rörelsekostnader
Koncern, MSEK

Räkenskapsårets
leasingavgifter

Koncern, MSEK

2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

Kundrelationer

–307,2

–306,1

–293,0

–24,7

–22,5

–21,8

–331,9

–328,6

–314,8

Byggnader och mark

–23,2

–17,7

–18,0

Maskiner och andra tekniska
anläggningar

Delsumma
immateriella tillgångar

–27,8

–28,1

–20,0

Inventarier, verktyg och
installationer

–102,2

–89,9

–80,1

Delsumma materiella
anläggningstillgångar

–153,2

–135,7

–118,1

Totala av- och nedskrivningar
fördelade per funktion

–485,1

–464,3

–432,9

Under 2015 har den byggnad som omklassificerats till ”tillgångar
som innehas för försäljning” skrivits ned med 5,7 MSEK då
bokfört värde översteg den avtalade försäljningslikviden. Inga
nedskrivningar gjordes under 2014 och 2013.
Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas
anskaffningsvärden och beräknade nyttjandetider. Dessa är
återgivna i Not 1 Allmän information och redovisningsprinciper.

Inom ett år
Mellan två och fem år
Senare än fem år
Summa
operationell leasing

Totala av- och nedskrivningar fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor

–28,3

–38,4

–25,3

Försäljningskostnader

–373,1

–354,1

–363,1

–83,7

–71,8

–44,5

–485,1

–464,3

–432,9

Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar är hänförliga till
försäljningskostnader om 327,1 MSEK samt kostnad såld vara om
4,8 MSEK (2015). Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar
är hänförliga till försäljningskostnader om 323,8 MSEK samt
kostnad såld vara om 4,8 MSEK (2014). Av- och nedskrivningar på
immateriella tillgångar är hänförliga till försäljningskostnader om
310,1 MSEK samt kostnad såld vara om 4,7 MSEK (2013).
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–457,6

–441,1

–399,0

–470,9

–499,0

–439,0

–1 172,9

–1 372,9

–1 131,0

–752,1

–1 031,6

–873,5

–2 395,9

–2 903,5

–2 443,5

I ovanstående leasingavgifter ingår hyreskostnader för
centrallager i Sverige och Norge, avtalen sträcker sig till 2028
respektive 2030. Leasingobjekten utgörs av ett stort antal objekt,
såsom lagerlokaler, kontor, övriga byggnader och inventarier,
IT-utrustning, kontorsutrustning m.m.

Not 7 Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer
2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

Revisionsuppdrag

–5,5

–5,9

–5,7

Skatterådgivning

–2,2

–2,4

–4,6

Övriga tjänster

–1,5

–2,0

–4,2

Summa arvoden

–9,2

–10,3

–14,5

I Koncernen används övriga revisorer till en kostnad om 0,4
MSEK (2015), 0,5 MSEK (2014) och 0,4 MSEK (2013). Med
revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning samt revision utförd i enlighet med överenskommelse
eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det
ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning
eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Med
övriga tjänster avses rådgivning avseende redovisningsfrågor,
rådgivning vid avyttring och förvärv av verksamheter samt
rådgivning kring processer och intern kontroll.

Not 8 Kostnader fördelade per kostnadsslag
2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

–15 632,2

–15 011,9

–14 110,8

–2 717,7

–2 670,7

–2 371,3

–479,4

–464,3

–432,9

–5,7

–

–

–813,0

–799,5

–758,8

Lokalkostnader

–667,8

–649,7

–594,2

Övriga kostnader

–783,1

–784,9

–733,7

–21 098,9

–20 381,0

–19 001,7

Koncern, MSEK

Handelsvaror
Kostnader för ersättningar
till anställda
Avskrivningar
Nedskrivningar
Transportkostnader

Administrationskostnader

2013-01-01–
2013-12-31

KPMG

Fördelade per tillgångsslag

Övriga immateriella tillgångar

2014-01-01–
2014-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal
fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande:

Koncern, MSEK

Not 5 A
 v- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

2015-01-01–
2015-12-31

Summa rörelsekostnader
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Not 9 Finansiella intäkter
Koncern, MSEK

Not 10 Finansiella kostnader

2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

24,1

21,9

28,6

Ränteintäkter
Värdeförändring vid
omvärdering av derivat
Kursdifferenser
Summa
finansiella intäkter

–

151,2

246,6

149,3

–

–

173,4

173,1

2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

Räntekostnader, aktieägarlån

–605,2

–649,1

–701,0

Räntekostnader, övriga

–727,6

–746,7

–717,4

–2,1

–1,7

–2,4

Koncern, MSEK

Räntekostnad på
pensionsförpliktelse
Värdeförändring vid
omvärdering av derivat

275,2

–71,2

–

–

–

–252,3

–258,3

Övriga bankkostnader

–40,8

–27,1

–41,3

Summa
finansiella kostnader

–1 446,9

–1 676,9

–1 720,4

Kursdifferenser

Värdeförändring per
värderingskategori
Lånefordringar och
kundfordringar

24,1

Finansiella tillgångar som
innehas för handel värderade
till verkligt värde

21,9

28,6

–

151,2

246,6

Andra finansiella skulder

149,3

–

–

Summa
finansiella intäkter

173,4

173,1

275,2

Värdeförändring per
värderingskategori
Finansiella tillgångar som
innehas för handel värderade
till verkligt värde

–71,2

–

–

Andra finansiella skulder

–1 332,8

–1 395,8

–1 418,4

Summa
finansiella kostnader

–1 404,0

–1 395,8

–1 418,4

Not 11 Inkomstskatt
2015-01-01–
2015-12-31

Koncern, MSEK

Aktuell skatt

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

–25,1

–48,6

–17,6

Uppskjuten skatt

–112,9

–87,2

–91,0

Summa inkomstskatt

–161,5

–104,8

–116,1

Avstämning av effektiv skatt

2015

Koncernen

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget

2014
Belopp

%

231,7
–22,0 %

Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag
Icke-avdragsgilla räntekostnader

–51,0

2013
Belopp

%

Belopp

–75,5
–22,0 %

16,6

–0,7

9,6

21,5
–22,0 %

–4,7
13,7

–129,7

–139,1

Andra icke-avdragsgilla kostnader

–17,5

–16,5

Skattefria intäkter

50,5

45,4

22,5

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

–7,0

–23,0

–25,9

–

–1,2

–7,1

1,9

24,2

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av
uppskjuten skattaktivering av uppskjuten skatt
Ändrad skattesats för Norge, Finland, Danmark och Sverige
Övriga marknader
Redovisad effektiv skatt

1,0
–69,7 %

–161,5

–143,6

–
138,8 %

–104,8

–1,1
–540,8 %

–116,1

Gällande skattesats för inkomstskatt i Sverige

–22,0 %

–22,0 %

–22,0 %

Effektiv skattesats

–69,7 %

138,8 %

–540,8 %

På resultat i Estland har uppskjuten respektive aktuell skatt inte
beaktats, då skattekonsekvenserna uppkommer först vid utdelning
till aktieägarna (Ahlsell Sverige AB).
Skattemyndigheten i Finland utreder för närvarande huruvida
full skattemässig avdragsrätt föreligger för ränta på lån hos
Koncernens finska bolag från svenska Koncernbolag. För

koncernen som helhet bedöms detta få marginell påverkan på
koncernens skattekostnad eftersom motsvarande justeringar i
Sverige avseende skattepliktiga ränteintäkter bör medges.

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

F-29

Historisk finansiell information

Not 12 Tillgångar som innehas för försäljning

BRYGGA MELLAN KASSAFLÖDEN

Under 2015 har Ahlsell undertecknat ett avtal om en försäljning av
en fastighet i Stockholm. Frånträde skedde under första kvartalet
2016, därav har fastigheten omklassificerats till ”Tillgångar som
innehas för försäljning”. Mot bakgrund av att försäljningspriset
sattes innan årsskiftet har nedskrivning skett av byggnaden till
detta värde. De resultaträkningsposter som redovisas i
resultaträkningen under året och som är hänförliga till ”Tillgångar
som innehas för försäljning” är följande:
2015-01-01–
2015-12-31

MSEK

Försäljningskostnader

–8,5

Uppskjuten skatt

1,9

Resultat hänförligt till ”Tillgångar som
innehas för försäljning”

–6,7

De balansposter som redovisas på raderna ”Tillgångar som
innehas för försäljning” och ”Skulder hänförliga till tillgångar som
innehas för försäljning” är följande:
MSEK

Koncernens operativa kassaflödesanalys har sin utgångspunkt i
rörelseresultatet vilket medför att det operativa kassaflödet före
investeringar inte innehåller finansiella inbetalningar och
utbetalningar och inte heller skattebetalningar. För att komma
till kassaflöde från den löpande verksamheten enligt kassaflödesanalysen upprättad enligt IAS 7 måste därför dessa in- och
utbetalningar beaktas. I nedanstående tabell framgår hur länken
mellan operativt kassaflöde före investeringar och kassaflöde från
den löpande verksamheten enligt IAS 7 ser ut. Kassaflöde från
operativa investeringar innehåller den typ av investeringar och
försäljningar som är hänförliga till den löpande rörelsen, medan
kassaflödet från investeringsverksamheten i kassaflödesanalysen
enligt IAS 7 även inkluderar investeringar och avyttringar av
verksamheter och finansiella tillgångar. I nedanstående tabell
framgår länken mellan kassaflöde från operativa investeringar och
kassaflöde från investeringsverksamheten. För att komma till
årets kassaflöde enligt kassaflödesanalysen upprättad enligt IAS
7 måste även kassaflödet från finansieringsverksamheten
beaktas, vilket framgår i nedanstående tabell. Detta kassaflöde
ingår inte i Koncernens operativa kassaflöde

2015-12-31

Omvärdering

Netto

Tillgångar som innehas
för försäljning

77,7

–8,5

69,2

MSEK

Skulder hänförliga till tillgångar
som innehas för försäljning

12,3

–1,9

10,4

Operativt kassaflöde
före investeringar

Not 13 Operativt kassaflöde
Förutom kassaflödesanalysen som är upprättad enligt IAS 7
upprättar Koncernen ett kassaflöde som baserar sig på rörelsen
förutom finansiella transaktioner, skatter och förvärv och
avyttringar av verksamheter. Detta kassaflöde används av
ledningen för att följa upp verksamheten.
MSEK

Not

Rörelseresultat
Justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet
Operativt kassaflöde
före förändringar i
rörelsekapitalet

35

2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

1 505,2

1 428,3

1 466,7

433,4

406,2

370,4

1 938,6

1 834,5

1 837,1

–262,6

29,2

46,1

Förändring av
rörelsefordringar

–191,0

–11,8

–47,6

513,2

39,9

440,9

1 998,2

1 891,8

2 276,5

–51,3

–47,8

–25,4

–120,0

–136,4

–130,0

Förändring av
rörelseskulder
Operativt kassaflöde
före investeringar
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

11,1

0,6

0,5

Kassaflöde från
operativa investeringar

–160,2

–183,6

–154,9

Operativt kassaflöde
efter investeringar

1 838,0

1 708,2

2 121,6

F-30

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

2013-01-01–
2013-12-31

1 998,2

1 891,8

2 276,5

173,4

173,1

275,2

Finansiella kostnader
(enligt resultaträkningen)

–1 446,9

–1 676,9

–1 720,4

Betald skatt
(enligt kassaflödesanalys)

–25,8

–10,7

–62,5

Skillnad i justering för poster
som inte ingår i kassaflödet

628,2

863,9

811,5

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

1 327,1

1 241,2

1 580,3

Kassaflöde från
operativa investeringar

–160,2

–183,6

–154,9

Förvärv av verksamheter

–49,1

–254,7

–702,7

–

24,0

–

–0,9

0,6

–

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

–210,2

–413,7

–857,6

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

–513,3

–595,2

–165,9

603,6

232,3

556,8

Försäljning av verksamheter

Årets kassaflöde

Förändring av varulager

2014-01-01–
2014-12-31

Finansiella intäkter
(enligt resultaträkningen)

Förändring finansiella tillgångar

Operativt kassaflöde
från förändringar i
rörelsekapital

2015-01-01–
2015-12-31
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Not 14 Kundrelationer
Koncernen, MSEK

Not 16 Övriga immateriella tillgångar
2015

2014

2013

2015

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv av dotterföretag
Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

4 520,5

4 456,3

4 249,2

–

25,7

239,6

–88,9

38,5

–32,5

4 431,6

4 520,5

4 456,3

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar

–795,3

–484,3

–192,8

Årets avskrivningar

–307,2

–306,1

–293,0

15,7

–4,9

1,5

Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Redovisat värde vid
periodens slut

Koncernen, MSEK

Ingående
anskaffningsvärde

161,2

91,6

28,8

281,6

49,2

0,8

1,3

51,3

Avyttringar och
utrangeringar

–6,7

–

–0,2

–6,9

–

–1,9

–1,1

–3,0

203,7

90,5

28,8

323,0

–101,5

–57,6

–20,7

–179,8

Årets omräkningsdifferenser

–1 086,8

–795,3

–484,3

3 344,8

3 725,2

3 972,0

Ackumulerade
avskrivningar
Ingående avskrivningar
Avyttringar och
utrangeringar

Av det redovisade värdet på kundrelationer har cirka 2,2 (2014:
2,4; 2013: 2,5) miljarder SEK en återstående avskrivningstid på
16 år (2014: 17 år; 2013: 18 år).
Det resterande värdet är hänförligt till kundrelationer och har
en återstående avskrivningstid på 6 år (2014: 7 år; 2013: 8 år).

Årets avskrivningar
Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Redovisat värde vid
periodens slut

2015

2014

2013

Ingående anskaffningsvärde
Redovisat värde vid
periodens slut

3 767,0

3 767,0

–

–

3 767,0

3 767,0

3 767,0

6,7

–

–

6,7

–14,3

–7,7

–2,7

–24,7

–

1,2

0,8

2,0

–109,1

–64,1

–22,6

–195,8

94,6

26,4

6,2

127,2

Balanserade
utgifter

Licenser

Hyresrätter
och liknande
rättigheter

Summa

2014

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Förvärv av dotterföretag

Summa

Nyanskaffningar

Hela det redovisade värdet avser förvärvade tillgångar.

Koncernen, MSEK

Licenser

Hyresrätter
och liknande
rättigheter

Ackumulerade
anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Not 15 Varumärke

Balanserade
utgifter

Koncernen, MSEK

Ackumulerade
anskaffningsvärden
3 767,0

Varumärket Ahlsell bedöms ha en obestämbar nyttjandetid.
Nyttjandetiden bedöms vara obestämbar då det är fråga om ett
väl etablerat varumärke vilket Koncernen har för avsikt att behålla
och vidareutveckla. Anskaffningsvärdet på varumärket Ahlsell
fastställdes vid förvärvstillfället (2012-05-09) enligt relief from
royalty-metoden och det redovisade värdet uppgick i slutet av
2015, 2014 samt 2013 till 3 767 MSEK.
Årligen genomförs prövning av nedskrivningsbehov under
fjärde kvartalet. Bedömningen görs av den vid förvärvstillfället
fastställda royaltysatsen 1,5 (2014: 1,5; 2013: 1,5) procent samt
bedömd framtida försäljningsutveckling. För att extrapolera
försäljningsutveckling bortom budgetperioden har en tillväxttakt
om 2 (2014: 2; 2013: 2) procent använts. Detta belopp diskonteras
med en för Koncernen aktuell kapitalkostnad före skatt om 10,5
procent (2014: 12,2; 2013: 12,2). 2015 (2014; 2013) års prövning
har visat att det för närvarande inte föreligger något
nedskrivningsbehov.

Ingående
anskaffningsvärde

135,4

88,0

22,9

246,3

Nyanskaffningar

38,1

5,1

4,5

47,7

Avyttringar och
utrangeringar

–21,7

–

–0,3

–22,0

Omklassificeringar

9,4

–

–

9,4

Årets omräkningsdifferenser

–

–1,5

1,7

0,2

161,2

91,6

28,8

281,6

–111,4

–50,2

–17,8

–179,4

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ackumulerade
avskrivningar
Ingående avskrivningar
Avyttringar och
utrangeringar
Årets avskrivningar
Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Redovisat värde vid
periodens slut

21,7

–

0,3

22,0

–11,8

–8,7

–2,0

–22,5

–

1,3

–1,2

0,1

–101,5

–57,6

–20,7

–179,8

59,7

34,0

8,1

101,8

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)
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2013

Licenser

Hyresrätter
och liknande
rättigheter

Summa

114,6

84,9

22,0

221,5

–

1,2

–

1,2

Nyanskaffningar

20,9

2,8

1,6

25,3

Avyttringar och
utrangeringar

–0,1

–0,3

–1,5

–1,9

–

–0,6

0,8

0,2

135,4

88,0

22,9

246,3

–102,4

–39,8

–16,9

–159,1

–

–0,1

–

–0,1

Koncernen, MSEK

Balanserade
utgifter

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående
anskaffningsvärde
Förvärv av dotterföretag

Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ackumulerade
avskrivningar
Ingående avskrivningar
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och
utrangeringar
Årets avskrivningar
Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Redovisat värde vid
periodens slut

0,1

0,3

1,5

1,9

–9,1

–10,9

–1,8

–21,8

–

0,3

–0,6

–0,3

–111,4

–50,2

–17,8

–179,4

24,0

37,8

5,1

66,9

Balanserade utgifter och licenser avser bland annat Ahlsells
order-, lager- och inköpssystem.
Hela det redovisade värdet avser förvärvade tillgångar.
Balanserade utgifter avser externt konsultarvode.

Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av
bedömd tillväxttakt enligt nedan. Tillväxttakten överstiger inte
den långfristiga tillväxttakten för branschen där berörd KGE
verkar. Diskonterade kassaflöden jämförs med sysselsatt kapital
per geografiskt område.
Väsentliga antaganden som har använts för beräkning av
nyttjandevärden:
– Budgeterad rörelsemarginal
– Tillväxttakt för att extrapolera bortom budgetperioden
–	Diskonteringsränta tillämpad för uppskattade framtida
kassaflöden
Dessa antaganden har använts för att analysera varje KGE inom
respektive geografiskt område.
Ledningen har fastställt den budgeterade rörelsemarginalen
baserat på tidigare resultat och förväntningar på den framtida
marknadsutvecklingen. För att extrapolera kassaflöden bortom
budgetperioden har en tillväxttakt om 2 procent (2014:2, 2013:2)
använts. Vidare har en genomsnittlig diskonteringsränta i lokal
valuta före skatt använts vid beräkningarna. Diskonteringsräntan
har justerats för att återspegla specifika risker som finns. Den
använda diskonteringsräntan för år 2015 är 10,5 procent (2014:
i intervallet 11,9–13,0 procent, 2013: i intervallet 11,6–12,4
procent).
Företagsledningen bedömer, för samtliga geografiska
områden, att rimligt möjliga förändringar i tillämpade variabler inte
skulle få så stora effekter att de var för sig skulle reducera
återvinningsvärdet till ett värde lägre än redovisat värde.

Not 18 Byggnader och mark
2015

2014

2013

506,9

508,8

497,7

0,9

5,2

1,3

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag

0,1

Nyanskaffningar

Not 17 Goodwill
Koncernen, MSEK

2015

2014

2013

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Förvärv av dotterföretag
Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Redovisat värde vid
periodens slut

6 747,6

6 476,8

6 063,6

32,2

218,1

462,3

–146,2

52,7

–49,1

6 633,6

6 747,6

6 476,8

6 633,6

6 747,6

6 476,8

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter
(KGEs) identifierade per verksamhetsland.
En sammanfattning av fördelningen av goodwill per
geografiska områden återfinns nedan:

–0,2

–

–13,2

–28,6

–1,8

Årets omräkningsdifferenser

–16,3

21,7

11,5

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

412,2

506,9

508,8

–189,2

–166,1

–146,1

8,6

2,7

1,8

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag
Omklassificeringar

35,1

Årets avskrivning

–17,5

–17,7

–18,0

6,2

–8,1

–3,8

–156,8

–189,2

–166,1

Årets omräkningsdifferenser

Vid årets början

2014

2013

Sverige

4 608,8

4 584,0

4 413,2

Norge

1 048,6

1 153,9

1 114,9

Finland

860,2

888,6

835,1

Danmark

116,0

121,1

113,6

6 633,6

6 747,6

6 476,8

Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på
beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från
uppskattade framtida kassaflöden före skatt, baserade på de
geografiska områdenas affärsplaner som har godkänts av
företagsledningen och som täcker en femårsperiod.

–144,4

Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade nedskrivningar

2015

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

–66,1

Avyttringar och utrangeringar

Utgående ackumulerade
avskrivningar

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV FÖR GOODWILL
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Omklassificeringar

–

–

–

Årets nedskrivning

–5,7

–

–

Omklassificeringar

5,7

–

–

–

–

–

255,4

317,7

342,7

221,3

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Redovisat värde vid
perioden slut

Byggnader som innehas under finansiella
leasingavtal ingår med följande belopp:
Anskaffningsvärde

226,1

235,5

Accumulated depreciation

–91,4

–86,4

–73,0

Ackumulerade avskrivningar

134,7

149,1

148,3

Byggnad som innehas under finansiella leasingavtal utgörs av
centrallager i Finland (Hyvinkää). Avtalet löper till och med 2031.
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2015

2014

2013

Totala minimileaseavgifter
och dessas nuvärden
Totala minimileaseavgifter

297,7

329,5

327,9

Nuvärdet av
minimileaseavgifter

174,5

188,3

182,8

Totala minimileaseavgifter

Not 20 Inventarier, verktyg och installationer
2015

2014

2013

1 065,3

971,5

890,3

0,7

4,5

22,2

Nyanskaffningar

121,7

139,3

110,8

–33,6

–50,0

–41,7

1,2

–9,6

–0,1

–26,7

9,6

–10,0

1 128,6

1 065,3

971,5

–754,4

–687,3

–630,9

–

–1,6

–9,2

15,8

31,5

26,9

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag

Inom ett år

18,6

19,4

18,2

Avyttringar och utrangeringar

Mellan 2–5 år

74,4

77,5

72,9

Omklassificeringar

204,7

232,6

236,8

Årets omräkningsdifferenser

297,7

329,5

327,9

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Senare än 5 år

Totala minimileaseavgifter
Inom ett år

Ackumulerade avskrivningar

6,7

6,6

5,8

Mellan 2–5 år

31,2

30,6

27,1

Senare än 5 år

136,7

151,1

149,9

Förvärv av dotterföretag

174,6

188,3

182,8

Avyttringar och utrangeringar

Vid årets början

Omklassificeringar

2015 års totala utbetalningar avseende finansiellt leasade
tillgångar uppgick till 17,4 MSEK (2014: 16,9; 2013: 16,1). Under
2015 har 10,9 MSEK (2014: 11,0; 2013: 10,8) redovisats som
räntekostnad och 6,5 MSEK (2014: 5,3; 2013: 5,3) som
amortering av skulder. Avskrivningar på finansiellt leasade
tillgångar uppgick under 2015 till 8,6 MSEK (2014: 8,4; 2013: 8,0).
Totalt kostnadsfört avseende finansiellt leasade tillgångar uppgick
2015 till 19,5 MSEK (2014: 19,4; 2013: 18,8).

Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2015

2014

2013

410,7

411,2

358,9

–

0,4

2,1

37,6

15,2

65,7

–14,9

–21,9

–8,2

–1,4

–0,1

0,1

–14,1

5,9

–7,4

417,9

410,7

–249,6

–240,6

Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning

411,2

–233,0

14,1

21,8

7,8

–27,8

–28,1

–20,0

Omklassificeringar

0,8

–

–

9,0

–2,7

5,1

Redovisat värde vid
periodens slut

–

–

–89,9

–80,1

20,4

–7,1

6,0

–821,2

–754,4

–687,3

307,4

310,9

284,2

Inventarier som innehas under finansiella
leasingavtal ingår med följande belopp:
444,1

407,6

368,6

–315,7

–281,9

–248,4

128,4

125,7

120,2

2015

2014

2013

Totala minimileaseavgifter

120,8

110,8

121,5

Nuvärdet av
minimileaseavgifter

121,2

105,5

113,7

Inom ett år

34,4

34,1

31,3

Mellan 2–5 år

90,6

88,7

90,1

–

–

0,1

125,0

122,8

121,5

Inom ett år

33,5

32,9

29,5

Mellan 2–5 år

87,7

85,8

84,2

–

–

–

121,2

118,7

113,7

Redovisat värde vid
periodens slut

Totala minimileaseavgifter
och dessas nuvärden

Senare än 5 år

–0,5

Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade
avskrivningar

Redovisat värde vid
periodens slut

–0,8
–102,2

Totala minimileaseavgifter

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Förvärv av dotterföretag

Årets omräkningsdifferenser

Anskaffningsvärde

Not 19 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Vid årets början

Årets avskrivning

Nuvärdet av
minimileaseavgifter

Senare än 5 år
–253,5

–249,6

–240,6

164,4

161,1

170,6

2015 års totala utbetalningar avseende finansiellt leasade
tillgångar uppgick till 40,0 MSEK (2014: 34,7; 2013: 35,3).
Under 2015 har 2,8 MSEK (2014: 3,8; 2013: 3,2) redovisats som
räntekostnad och 37,2 MSEK (2014: 30,9; 2013: 32,1) som
amortering av skulder. Avskrivningar på finansiellt leasade
tillgångar uppgick under 2015 till 35,9 MSEK (2014: 30,6; 2013:
31,8). Totalt kostnadsfört avseende finansiellt leasade inventarier
uppgick 2015 till 38,7 MSEK (2014: 34,4; 2013: 35,0).

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)
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Not 21 Finansiella placeringar
Aktier och andelar som utgör anläggningstillgångar
Koncernen, MSEK

Ingående redovisat värde

2015

2014

2013

3,3

3,4

3,3

–

–0,2

Förvärv av dotterföretag
Avyttring
Omräkningsdifferenser
Utgående redovisat värde

0,1
–0,1

0,1

0,0

3,2

3,3

3,4

Ovan angivna finansiella placeringar ingår i kategorin ”Finansiella
tillgångar som kan säljas”.
Verkligt värde för ovanstående aktier och andelar, vilka ej är
börsnoterade, har ej kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt, vilket
lett till att de värderats till anskaffningsvärde efter erforderliga
nedskrivningar.

Not 22 Koncernbolag
2015
Dotterbolag

Reg. nr

Huvudkontor/land

2014

2013

Ägarprocent1)

Norgemalm AS

998159628

Oslo

100

100

100

Norrmalm 2 AB

556882-5326

Stockholm

100

100

100

Ahlsell Operations AB (publ)

556882-5391

Stockholm

100

100

100

Nybrojarl New 1 AB

556715-7812

Stockholm

–

–

100

Nybrojarl New 3 AB

556715-7861

Stockholm

100

100

100

Nybrojarl Holding AB

556687-9200

Stockholm

100

100

100

100

100

100

–

100

100

Ahlsell Investco AB

556680-8704

Stockholm

Ahlsell Finance Sarl

B178.565

Luxemburg

Ahlsell Sverige AB

556012-9206

Stockholm

100

100

100

Flex Scandinavia AB

556209-4085

Hammarö

100

100

100

Ahlsell Maskin AB

556044-1767

Örebro

100

100

100

CA Invest AB

556246-2662

Stockholm

100

100

100

Trions AB

556051-7012

Varberg

–

–

100

JOISAB Svets & Maskin AB

556471-4482

Karlstad

100

100

100

100

100

100

–

–

100

Kela AB

556701-2306

Strömstad

Proffpartner AB

556216-3542

Sala

IC i Sundsvall AB

556935-7899

Sundsvall

–

100

100

Net Access Sweden AB

556646-6214

Stockholm

–

100

100

Hjelmbergs Järn AB

556536-1473

Karlshamn

100

100

–

AB Rob. Holmquist

556023-8643

Borås

–

100

–

Haucon Sverige AB

556549-7939

Hallsberg

100

100

–

Skandinaviska Byggprodukter Väst AB

556107-0391

Stenkullen

100

100

–

Almen Special Fastener AB

556774-6507

Vänersborg

100

100

–

Verktygshuset i Kiruna AB

556578-4971

Kiruna

100

–

–

Ahlsell Norge Holding AS

988918962

Stavanger (N)

100

100

100

Ahlsell Norge AS

910 478 656

Stavanger (N)

100

100

100

Bergens Rørhandel AS

988 454 214

Stavanger (N)

100

100

100
100

Stavanger Rørhandel AS

888 454 152

Stavanger (N)

100

100

Proffpartner Security AS

990 964 203

Sofiemyr (N)

–

–

70

Proffpartner AS

995 511 215

Sofiemyr (N)

100

100

100
100

Lexow AS

994 571 737

Sofiemyr (N)

100

100

Proffklaer Haugsund AS

991 248 722

Haugesund (N)

100

70

70

Yrkes & Profilklaer AS

981 519 345

Tønsberg (N)

100

100

100

Ahlsell Oy

1819153-8

Helsingfors (SF)

100

100

100

Aninkaisten Tapetti ja Väri Oy

0197404-2

Helsingfors (SF)

100

100

100

Sata-Automaatio Oy

1495511-5

Helsingfors (SF)

100

–

–

Ahlsell Åland Ab

2080009-9

Jomala (SF)

100

100

100

100

100

100

70

100

100

Ahlsell Danmark ApS

19541142

Brøndby (DK)

TP- Tempcold Ltd

0000094018

Warszawa (PL)

ZAO Ahlsell Spb

7813090758

St Petersburg (RU)

100

100

100

AS FEB

10109270

Tallin (EST)

100

100

100

1) Ägardelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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Not 23 Uppskjuten inkomstskatt
Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Koncern, MSEK

Underskottsavdrag
Immateriella anläggningstillgångar

2015

2014

2013

Fordringar

Skulder

Netto

Fordringar

Skulder

Netto

Fordringar

Skulder

Netto

183,1

–

183,1

402,6

–

402,6

477,0

–

477,0
–1 599,7

–

–1 506,0

–1 506,0

–

–1 607,6

–1 607,6

–

–1 599,7

Avsättningar / upplupet

6,5

–

6,5

13,2

–

13,2

6,6

–

6,6

Finansiella tillgångar och skulder

4,4

–

4,4

–

–14,9

–14,9

6,9

–

6,9
14,2

Kortfristiga fordringar och varulager

12,8

–

12,8

20,8

–

20,8

14,2

–

Maskiner och inventarier

22,1

–28,4

–6,3

21,5

–27,4

–5,9

20,8

–24,2

–3,4

–

–4,2

–4,2

–

–17,1

–17,1

–

–18,8

–18,8
–22,9

Byggnader och mark

–

–47,7

–47,7

–

–32,4

–32,4

–

–22,9

Övrigt

Obeskattade reserver

3,0

–

3,0

2,1

–

2,1

1,1

–

1,1

Totalt

231,9

–1 586,3

–1 354,4

460,3

–1 699,4

–1 239,2

526,6

–1 665,6

–1 139,0

Kvittning av fordran / skuld
Totalt i balansräkning

–222,7

222,7

–

–452,7

452,7

–

–523,0

523,0

–

9,2

–1 363,6

–1 354,4

7,5

–1 246,7

–1 239,2

3,6

–1 142,6

–1 139,0

Underskottsavdragen för 2015 hänför sig framförallt till Ahlsells
verksamhet i Norge. I Norge förväntas framtida vinster så att de
aktiverade underskottsavdragen bedöms kunna utnyttjas inom
de närmsta åren. De underskott som finns i Koncernen saknar
fastställd förfallostruktur. Totalt underskott som inte aktiverats
i Koncernen 2015 uppgår till 18,2 MSEK. Dessa är främst
hänförliga till verksamhet som förvärvats i Sverige under 2013
men där underskotten är spärrade till 2018.
Underskottsavdragen för 2014 hänför sig framförallt till Ahlsells
verksamhet i Sverige och Norge. I dessa länder förväntas
framtida vinster så att de aktiverade underskottsavdragen
bedöms kunna utnyttjas inom de närmsta åren. De underskott

som finns i koncernen saknar fastställd förfallostruktur. Totalt
underskott som inte aktiverats i Koncernen 2014 uppgår till 12,0
MSEK, dessa är hänförliga till verksamhet som förvärvats i
Sverige under 2013 men där underskotten är spärrade till 2018.
Underskottsavdragen för 2013 hänför sig framförallt till Ahlsells
verksamhet i Sverige och Norge. I dessa länder förväntas
framtida vinster så att de aktiverade underskottsavdragen
bedöms kunna utnyttjas inom de närmsta åren. De underskott
som finns i koncernen saknar fastställd förfallostruktur. Totalt
underskott som inte aktiverats i koncernen uppgår till 10,1 MSEK,
dessa är hänförliga till ProffPartners verksamhet i Sverige.

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader och underskottsavdrag
2015

MSEK

Underskottsavdrag
Immateriella anläggningstillgångar
Avsättningar / upplupet

Vid årets ingång

Redovisat över
resultaträkningen

Redovisat mot övrigt
totalresultat

Omklassificering
till ”tillgångar som
innhas för försäljning

402,6

–200,7

–18,8

–

183 1

–1 607,6

93,5

8,1

–

–1 506,0
6,5

Belopp vid
årets utgång

13,2

–3,4

–3,3

–

–14,9

19,7

–0,4

–

4,4

20,8

–8,9

0,9

–

12,8

Maskiner och inventarier

–5,9

–0,7

0,3

–

–6,3

Byggnader och mark

–17,1

1,7

–1,1

12,3

–4,2

Obeskattade reserver

–32,4

–15,3

–

–

–47,7

Finansiella tillgångar och skulder
Kortfristiga fordringar och varulager

Övrigt
Summa förändring

2,1

1,2

–0,3

–

3,0

–1 239,2

–112,9

–14,6

12,3

–1 354,4

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)
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2014

MSEK

Vid årets ingång

Underskottsavdrag

Redovisat över
resultaträkningen

Redovisat mot övrigt
totalresultat

Omklassificering
till ”tillgångar som
innhas för försäljning

Belopp vid
årets utgång

477,0

–

–71,0

–3,4

402,6

–1 599,7

–5,6

6,6

–9,0

–1 607,6

Avsättningar / upplupet

6,6

–

5,9

0,7

13,2

Finansiella tillgångar och skulder

6,9

–

–22,2

0,5

–14,9

Kortfristiga fordringar och varulager

14,2

10,2

–3,1

–0,5

20,8

Maskiner och inventarier

–3,4

–

–2,3

–0,3

–5,9

Byggnader och mark

–18,8

–

3,2

–1,5

–17,1

Obeskattade reserver

–22,9

–4,4

–5,1

–

–32,4

1,1

–

0,8

0,2

2,1

–1 139,0

0,2

–87,2

–13,3

–1 239,2

Vid årets ingång

Redovisat över
resultaträkningen

Redovisat mot övrigt
totalresultat

Omklassificering
till ”tillgångar som
innhas för försäljning

Belopp vid
årets utgång

Immateriella anläggningstillgångar

Övrigt
Summa förändring

2013

MSEK

Underskottsavdrag
Immateriella anläggningstillgångar
Avsättningar / upplupet

639,8

–

–158,6

–4,2

477,0

–1 736,4

47,6

86,9

2,2

–1 599,7

22,9

–

–19,0

2,7

6,6

7,5

–

–0,9

0,3

6,9

15,6

2,1

–3,9

0,4

14,2

Finansiella tillgångar och skulder
Kortfristiga fordringar och varulager
Maskiner och inventarier

–6,4

–

3,2

–0,2

–3,4

Byggnader och mark

–21,9

–

4,5

–1,4

–18,8

Obeskattade reserver

–19,2

–

–3,7

–

–22,9

0,7

–

0,5

–0,1

1,1

–1 097,4

49,7

–91,0

–0,3

–1 139,0

Övrigt
Summa förändring

Ahlsell Sverige AB har dotterbolag i Estland. I Estland utgår inte
någon inkomstskatt på intjänade vinster förrän dessa utbetalas till
aktieägarna. Om intjänade ännu ej utbetalda vinstmedel delas ut

till moderbolaget kan den estniska staten innehålla skatt om
högst 21 procent, vilket per 31 december 2015 motsvarade 36,6
MSEK (31 december 2014: 34,7; 31 december 2013; 29,5).

Not 24 Andra långfristiga fordringar

Not 25 Varulager

Koncern, MSEK

2015

2014

2013

3,1

5,5

3,0

–

–2,8

–

1,7

0,3

2,5

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Vid årets början
Omklassificering
Årets nyanskaffningar
Regleringar

–0,6

–

–0,2

Årets omräkningsdifferenser

–0,1

0,1

0,2

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

4,1

3,1

5,5

Redovisat värde vid
periodens slut

4,1

3,1

5,5

varav räntebärande

2,1

2,8

4,3

Det finns inga väsentliga skillnader mellan redovisat värde för
varulager och dess verkliga värde. Ingen del av varulagret har
justerats till följd av att nettoförsäljningsvärdet har ökat. Den utgift
för varulagret som kostnadsförts ingår i posten Kostnader för
sålda varor och uppgick 2015 till –15 632,2 MSEK (2014: –14 110,1
MSEK; 2013: –9 450,8 MSEK). Under 2015 har lager av färdiga
varor skrivits ned med –86,7 MSEK (2014: –110,5 MSEK;
2013: –79,6 MSEK).

Not 26 Kundfordringar
Koncern, MSEK

Kundfordringar brutto
Gjorda reserveringar avseende
osäkra fordringar
Summa kundfordringar

2015

2014

2013

2 581,1

2 458,7

2 285,9

–31,7

–32,5

–30,1

2 549,4

2 426,2

2 255,8

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra
kundfordringar ingår i posten Försäljningskostnader i resultaträkningen. Avsättningen baseras på kunders kreditvärdighet.
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Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Avsättning för osäkra fordringar
Koncern, MSEK

Avsättning vid årets början
Reservering för befarade
förluster

2015

2014

2013

–32,5

–30,1

–31,0

–31,5

–32,3

–22,6

Konstaterade förluster

30,6

29,3

23,1

Omräkningsdifferenser

1,7

0,6

0,4

–31,7

–32,5

–30,1

Avsättning vid årets slut

2015 års kostnad för konstaterade och återvunna kundförluster
uppgick netto till 28,8 MSEK (2014: 27,7; 2013: 21,1).
Koncentration av kreditrisk
Det finns ingen geografisk koncentration av kreditrisker avseende
kundfordringar eftersom koncernen har ett stort antal kunder som
är spridda över Norden, Baltikum och Polen. Koncentrationen av
kreditrisk har inte förändrats mot tidigare år.

Procent av totala
antalet kunder

Procent av
portföljen

99,8 %

70,6 %
21,7 %

Per 31 dec 2015
Exponering 1,5–10,0 MSEK

0,2 %

Exponering > 10,0 MSEK

0,0 %

7,7 %

Totalt

100 %

100 %

2014
Exponering av kreditrisk		
Koncern

Procent av totala
antalet kunder

Procent av
portföljen

99,8 %

617,8

Upplupen intäkt för levererade
men ej fakturerade varor

139,8

140,3

180,4

51,1

64,8

69,6

824,1

833,5

928,3

Summa förutbetalda
kostnader och
upplupna intäkter

Not 28 Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2015 till 711,3
MSEK (2014: 776,7; 2013: 800,5), av detta uppgår innehav utan
bestämmande inflytande 2015 till – MSEK (2014: 1,7; 2013: 3,3).
Omräkningsreserv

–46,7

Årets omräkningsdifferenser

–15,6

Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet

–36,7

Skatt hänförlig till poster som kommer att
omklassificeras till årets resultat

27,3

Utgående balans per 31 december 2013

–71,7

Ingående balans per 1 januari 2014

–71,7

Årets omräkningsdifferenser

248,3

Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet

–85,7

Skatt hänförlig till poster som kommer att
omklassificeras till årets resultat

–1,8

Utgående balans per 31 december 2014

89,1

Ingående balans per 1 januari 2015

89,1

–50,3

Utgående balans per 31 december 2015

–56,8

23,6 %
8,9 %

Totalt

100 %

100 %

2013
Exponering av kreditrisk		
Procent av totala
antalet kunder

–152,3
56,7

0,2 %

Procent av
portföljen

Per 31 dec 2013
99,8 %

67,8 %

Exponering 1,5–10,0 MSEK

0,2 %

22,1 %

Exponering > 10,0 MSEK

0,0 %

10,1 %

Totalt

100 %

100 %

Åldersanalys kundfordringar		
2015

2014

2013

Ej förfallna

2 145,7

2 089,5

1 853,7

0–30 dagar

342,3

279,5

340,1

31–60 dagar

31,0

36,6

37,0

61–90 dagar

11,5

4,4

12,9

> 91 dagar

18,9

16,2

12,1

2 549,4

2 426,2

2 255,8

Totalt

562,7

Skatt hänförlig till poster som kommer att
omklassificeras till årets resultat

0,0 %

Koncern, MSEK

574,4

Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet

Exponering 1,5–10,0 MSEK

Exponering < 1,5 MSEK

60,5

Upplupen leverantörsbonus

Övriga poster

2013

67,5 %

Exponering > 10,0 MSEK

Koncern

65,7

Årets omräkningsdifferenser

Per 31 dec 2014
Exponering < 1,5 MSEK

2014

58,8

Ingående balans per 1 januari 2013

Exponering av kreditrisk		

Exponering < 1,5 MSEK

2015

Förutbetalda hyror

Reserver

2015

Koncern

Koncern, MSEK

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som
uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska
verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en
annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter
presenteras i. Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet omfattar
säkring av nettotillgångar i lokal valuta i Finland.
Antal aktier
Antal aktier uppgick vid utgången av 2015 till 79 380 546 st med
kvotvärdet 1 SEK och beloppen var desamma för 2014 och 2013.
Aktierna är utgivna i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551)
och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast
ändras i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i
aktiebolagslagen.
Aktierna i bolaget har ett röstvärde enligt nedan och kan ges ut
till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut
enligt bolagsordningen.
31 december 2015 / 31 december 2014 / 31 december 2013
Aktieslag

Röstvärde

Antal

Stam A1

10

64 050 000

Stam A2

1

6 101 554

Preferensaktier serie B

1

8 804 250

Preferensaktier serie C

1

147 122

Preferensaktier serie D

1

277 620
79 380 546

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)
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Preferensaktier skall medföra företrädesrätt framför stamaktier
till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinst motsvarande
10 procent av den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier. Innan beräkning av den årliga utdelningen skall till
teckningskursen läggas icke utbetald ackumulerad vinstdelning.
Har under ett eller flera år sådan utdelning inte kunnat lämnas,
skall preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara vinst erhålla innestående belopp innan utdelning på
stamaktierna sker. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra
någon rätt till utdelning.
Under våren 2012 skapades ett incitamentsprogram där
utvalda ledande befattningshavare inom Koncernen fick
möjligheten att förvärva stamaktier och preferensaktier i bolaget.
Stamaktier och preferensaktier förvärvades för beräknat
marknadsvärde, vilket uppgick till 10 SEK per aktie. Marknadsvärdet grundar sig på förvärvet av Nybrojarl New 1 AB (Ahlsell
koncernen), vilket var en transaktion som skedde till
marknadsvärde mellan två oberoende parter. Under 2015 har
incitamentsprogrammet utökats med ytterligare några ledande
befattningshavare. De tillkommande deltagarna har förvärvat
stamaktier och preferensaktier till beräknat marknadspris vid
tidpunkten för inträdet.
Deltagarna i incitamentsprogrammet innehar per sista
december 2015 5 915 082 (sista december 2014: 5 900 151; sista
december 2013: 6 080 941) stamaktier. Detta motsvarar 8,4
procent (2014: 8,4 procent; 2013: 8,7 procent) av totalt antal
stamaktier i Ahlsell AB (publ) AB, org. nr. 556882-8916. Utöver
detta innehar deltagarna i incitamentsprogrammet 6 241 036
(2014: 6 248 159; 2013: 9 197 815) stycken preferensaktier.
Deltagarnas innehav motsvarar 1,85 procent (2014: 1,85 procent;
2013: 2,33 procent) av rösterna. Reglerna för incitamentsprogrammet tillåter, under vissa omständigheter, att nya
investeringar får göras av ledande befattningshavare.
Upplupen ränta på preferensaktier uppgår ackumulerat till
35,7 MSEK (2014: 23,8 MSEK, 2013: 14,6 MSEK). För eventuella
utspädningseffekter se vidare not 42.

Koncernen har förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige
och Finland. Pensionen i dessa planer innebär att den anställde
garanteras en pension motsvarande en viss procentuell andel av
slutlönen. Under 2015 har den förmånsbestämda plan som fanns
i Norge avslutats. I koncernen förekommer även avgiftsbestämda
planer i dessa länder, samt i Danmark, Estland, Ryssland och
Polen. Avgiftsbestämda planer utgör en procentuell andel av
anställdes lön och ingår i resultaträkningen.
Koncern, MSEK

2015

2014

2013

Nuvärdet av fonderade
förpliktelser

34,1

55,9

73,4

–33,5

–24,0

–20,6

Restriktion av överskott
i planen med avseende på
tillgångstak

6,1

–

–

Summa helt eller delvis
fonderade förpliktelser

6,7

31,9

52,8

Nuvärdet av ofonderade
förpliktelser

42,3

48,3

Nettoskuld i balansräkningen

49,0

80,2

Belopp som redovisas i
balansräkningen – skulder
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2015

Nuvärdet av fonderade förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde
Restriktion av överskott i planen med avseende
på tillgångstak

Finland

34,1

–

–33,5

–

6,1

–

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

25,9

16,4

Nettoskuld i balansräkningen

32,6

16,4

Sverige

Norge

Finland

55,1

0,8

19,6

–24,0

–

–

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

28,7

–

–

Nettoskuld i balansräkningen

59,8

0,8

19,6

Sverige

Norge

Finland

52,5

3,1

17,8

–20,6

–

–

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

24,2

–

–

Nettoskuld i balansräkningen

56,1

3,1

17,8

Koncern, MSEK

2014

Nuvärdet av fonderade förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

2013

Nuvärdet av fonderade förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

2015

2014

2013

Kostnad för pensioner
intjänade under året

–1,6

–5,7

3,9

Reduceringar och regleringar

14,6

1,8

–

Räntekostnad

–2,7

–2,7

3,1

Ränteintäkt
Kostnad förmånsbestämda planer
Kostnad avgiftsbestämda planer
Löneskatt
Total kostnad för ersättningar efter
avslutad anställning

0,7

0,9

–0,6

11,0

–5,7

6,4

–195,1

–176,3

–148,6

–24,9

–26,5

–21,5

–209,0

–208,5

176,5

Försäljningskostnader

13,0

–3,9

3,9

Finansiella kostnader

–2,0

–1,8

2,5

11,0

–5,7

6,4

–17,2

–3,6

–4,5

Kostnad redovisad i övrigt totalresultat
Omvärderingar:
– Aktuella vinster/förluster
– Skillnad mellan verklig och beräknad
avkastning på förvaltningstillgångarna

80,2

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

0,2

1,0

–0,4

–17,0

–2,6

–4,9

Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen har under året
förändrats enligt nedan:
Koncern, MSEK

Nuvärde av förmånsbestämda
förpliktelser vid årets början
Kostnader avseende tjänstgöring under
innevarande år

2015

2014

2013

104,2

97,6

102,8

1,6

5,7

3,9

Räntekostnad

–2,7

2,7

3,1

Utbetalningar av förmåner

–7,8

–4,9

–7,8
–4,5

24,2

Aktuariella vinster (minus) och
förluster (plus)

–10,2

3,6

77,0

Reduceringar och regleringar

–14,8

–1,8

–

1,4

–

0,1

Valutakursdifferenser på
utländska planer

–0,7

1,3

0,0

Nuvärde av förmånsbestämda
förpliktelser vid årets slut

71,0

104,2

97,6

Omklassificering
49,0

Sverige

Kostnaden för förmånsbestämda pensionsplaner redovisas
under följande rader i resultaträkningen

Not 29 Avsättningar för pensioner

Förvaltningstillgångarnas
verkliga värde

Beloppen i balansräkningen fördelar sig på de olika geografiska
områdena enligt följande:

77,0

Historisk finansiell information

Verkligt värde på förvaltningstillgångarna har under året
förändrats enligt nedan:
Koncern, MSEK

2015

2014

2013

Verkligt värde på förvaltningstillgångarna vid årets början

24,0

20,6

17,3

Omvärdering

12,7

–

–

Ränteintäkt

–0,7

0,9

0,6
0,4

Skillnad mellan verklig och beräknad
avkastning
Pensionsutbetalningar
Tillskjutna medel från arbetsgivaren
Verkligt värde på
förvaltningstillgångar vid årets slut

0,2

1,0

–4,6

–

–

0,5

1,5

2,3

32,1

24,0

20,6

Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångar uppgick till 0,9
MSEK för 2015 (2014: 1,8; 2013: 1,0).
Koncern, MSEK

2015

2014

2013

Förvaltningstillgångarna fördelar sig på följande kategorier såsom
procentuell andel av de totala förvaltningstillgångarna:
Aktier

41 %

51 %

33 %

Räntebärande värdepapper

31 %

39 %

50 %

Fastigheter

10 %

10 %

9%

Övrigt

18 %

0%

8%

2015

2014

2013

Nuvärdet av förmånsbestämda
förpliktelser (inkl. särskild löneskatt)

71,0

104,2

97,6

Verkligt värde på förvaltningstillgångar

32,1

–24,0

–20,6

Koncern, MSEK

Historisk information

Koncernen förväntar sig att göra utbetalningar under 2016
avseende förmånsbestämda planer uppgående till 2,8 MSEK
(under 2015: 4,6; under 2014: 5,5).
Givet pensionsskuldens storlek har ingen känslighetsanalys
genomförts.
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett
uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är detta
en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare.
För räkenskapsår för vilket bolaget inte haft tillgång till sådan
information som gör det möjligt att redovisa denna plan som
en förmånsbestämd plan, skall en pensionsplan enligt ITP som
tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas som en avgiftsbestämd plan. Samma förutsättningar gäller för den nya AFPplanen i Norge varför även den redovisas som avgiftsbestämd.
2015 års avgifter för pensionsförsäkringar enligt ITP som är
tecknade i Alecta uppgår till 71,7 MSEK (2014: 66,3 MSEK och
2103: 57,9 MSEK). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade parterna. Vid utgången av 2015
uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 153 procent (vid slutet av 2014 utgjorde nivån 143
procent och vid slutet av 2013 var nivån 148 procent). Den
kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på
Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade
enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka
inte överensstämmer med IAS 19. Uppgifter om den kollektiva
konsolideringsnivån för den nya AFP-planen i Norge saknas.

Not 30 Övriga avsättningar
Koncern, MSEK

Belopp vid årets början

2015

2014

2013

7,0

9,4

20,3

27,0

10,6

7,5

–13,3

–13,0

–17,7

Restriktion av överskott i planen med
avseende på tillgångstak

6,1

–

–

Överskott (minus)/Underskott (plus)

49,0

80,2

77,0

Använda avsättningar
Omräkningsdifferenser

–1,6

0,0

–0,7

0,2

1,1

0,0

Belopp vid årets slut

19,1

7,0

9,4

Erfarenhetsbaserade justeringar
avseende förvaltningstillgångar

Erfarenhetsbaserade justeringar för den förmånsbestämda
förpliktelsen uppgår till –6,5 MSEK för 2015 (2014: –4,2; 2013:
–1,4).
2015

Sverige

Finland

Diskonteringsränta %

3,8 %

1,6%

Årlig löneökning %

6,0 %

1,9%

Dödlighetstabell

DUS14

Antaganden i beräkningar
2014

Diskonteringsränta %

Sverige

Finland

Norge

3,3 %

1,7 %

4,1 %

6,0 %

2,1 %

3,8 %

Årlig reglering av pensioner
under utbetalning
Årlig löneökning %

3,5 %

Dödlighetstabell

DUS14

2013

Sverige

Finland

Norge

4,0%

2,8%

2,2%

6,0%

2,1%

3,3%

Diskonteringsränta %

K2013

Årlig reglering av pensioner
under utbetalning
Årlig löneökning %
Dödlighetstabell

0,0%
DUS06

K2005

Nya/utökade avsättningar

Övriga avsättningar
Omstrukturering

17,9

5,7

7,9

Garantiåtaganden

1,2

1,3

1,5

19,1

7,0

9,4

2,1

Summa övriga avsättningar
Avsättningarna består av:
Långfristig del

6,5

0,9

Kortfristig del

12,6

6,1

7,3

Summa avsättningar

19,1

7,0

9,4

De avsättningar som tillkommit under 2015 är främst relaterade
till omstruktureringar i den norska verksamheten där avsättningar
gjorts för framtida hyreskostnader för lokaler som inte längre
används. De avsättningar som tillkommit under 2014 är främst
relaterade till omstruktureringar i den svenska och ryska
verksamheten. De avsättningar som tillkommit under 2013 är
främst relaterade till omstruktureringar i den svenska
verksamheten.
Använda avsättningar under 2015 avser främst upplösningar
av avsättningar relaterade till arbetsbefriade med lön i den
svenska verksamheten och upplösning av avsättningar relaterade
till lokalkostnader i Norge. Använda avsättningar under 2014 avser
främst upplösningar av avsättningar relaterade till arbetsbefriade
med lön i den svenska verksamheten samt en minskning av
antalet filialer i Ryssland. Använda avsättningar under 2013 avser
främst upplösningar av avsättningar relaterade till nya centrala
lagerbyggnader och omstruktureringar i Norge.

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)
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Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern, MSEK

2015

2014

2013

Upplupna räntor

98,9

101,4

118,9

Upplupna semesterlöner

275,4

275,9

246,2

Upplupna bonuslöner

21,8

20,8

42,7

Upplupna sociala kostnader

68,8

71,0

73,6

Övriga poster

112,2

116,0

105,8

Summa upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

577,1

585,1

587,2

–	
Refinansieringsrisk: Avser risken att förfallande lån inte kan
refinansieras vid förfall, alternativt att befintliga lån sägs upp.
–	Ränterisk: Avser risken att koncernens resultat påverkas
negativt av förändringar i räntenivån.
–	
Valutarisk: Risken är uppdelad i transaktionsexponering och
omräkningsexponering.
–	
Transaktionsexponering: Avser risken att koncernens
resultat minskas till följd av negativa valutakursförändringar.
–	
Omräkningsexponering i utländska nettotillgångar: Avser
risken för negativa eget kapital-effekter vid omräkning av
utländska dotterbolags tillgångar och skulder till svenska
kronor.
–	
Kreditrisk: Avser risken att en motpart ej fullgör sina
betalningsförpliktelser enligt avtal.
–	
Likviditetsrisk: Avser risken att koncernen inte har tillräcklig
likviditet för att fullgöra sina löpande betalningsförpliktelser.

Not 32 F
 inansiella instrument och finansiell
riskhantering
Koncern
Koncernens finansiella tillgångar består av derivatinstrument,
långfristiga fordringar, kundfordringar och aktier, samt likvida
medel.
Koncernens finansiella skulder består främst av lån som
upptagits för att finansiera verksamheten, samt
leverantörsskulder.
Finansiella tillgångar och skulder ger upphov till risker av olika
slag, vilka främst hanteras med olika derivatinstrument.
Koncernen använder sig av derivatinstrument främst i syfte att:

Refinansieringsrisk
Ahlsells refinansieringsrisk är relaterad till de finansiella
åtaganden som överenskommits med bank. I de finansieringsavtal som Ahlsell har ingått ingår seniora faciliteter, en förvärvsfacilitet samt en revolverfacilitet.
De seniora faciliteterna var utnyttjade och uppgick den
31 december 2015 till 9 908 MSEK (uppgick den 31 december
2014 till 10 809 MSEK och den 31 december 2013 till 8 290
MSEK)1). Av revolverfaciliteten om 500 MSEK var 20 MSEK (2014
25 MSEK och 2013 22 MSEK) utnyttjat för bankgarantier på
balansdagen och av förvärvsfaciliteten om 1 498 MSEK2) var 128
MSEK (2014 130 MSEK och 2013 476 MSEK) utnyttjat. De seniora
faciliteterna löper med rörlig ränta i EURO, NOK respektive SEK.
Se vidare under Ränterisk. Kopplat till denna finansiering finns
finansiella åtaganden, så kallade covenants, som koncernen
kvartalsvis är skyldig att uppnå. De covenants som Ahlsell mäts
på är:

–	Omvandla rörligt förräntad upplåning till fastförräntad
upplåning.
– Minska koncernens exponering mot utländska valutor.
Inga derivatinstrument är föremål för säkringsredovisning per
31/12 2015. Derivatinstrument används dock för att säkra en
underliggande exponering och ej för spekulation.
Finansiell riskhantering
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har
utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och
regler i form av riskmandat för finansverksamheten. Den
övergripande målsättningen för finansfunktionen är att de
finansiella riskerna ska optimeras till en risknivå som ger ägarna
god avkastning, inom ramen för det riskmandat som styrelsen
lämnat.
Riskhanteringen sköts av koncernens finansavdelning enligt
policies som fastställts av styrelsen. Koncernfinans identifierar,
utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med
Koncernens operativa enheter. Styrelsen upprättar skriftliga
principer såväl för den övergripande riskhanteringen som för
specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk,
användning av derivat samt placering av överlikviditet.
Internationell affärsverksamhet medför dagligen olika typer av
risker. Riskerna kan delas in i två huvudkategorier; finansiella och
kommersiella risker. De finansiella riskerna kan i sin tur delas in i
fem huvudsakliga områden:

– Konsoliderad EBITDA i relation till räntebetalningar
– Konsoliderad EBITDA i relation till total nettoskuld
–	Operativt kassaflöde i relation till amorteringar enligt plan och
räntebetalningar
För respektive komponent finns särskilda definitioner, bland
annat utesluts vissa jämförelsestörande poster från EBITDA.
Per den 31 december 2015, 2014 respektive 2013, var alla
covenants uppfyllda. Covenants per 31/12 var uppfyllda. Ahlsells
finansieringsrisk är också avhängig Koncernens möjlighet att
refinansiera förfallande lån, alternativt betala förfallande lån ur
eget befintligt finansiellt utrymme. Förfallostrukturen i Ahlsells
bankfaciliteter visas i tabellen nedan.
Vid årsskiftet 2015, 2014 respektive 2013 hade Koncernen en
upplåning med eventuellt tillhörande rambelopp enligt följande:

Upplåning
2015
MSEK

Förvärvsfacilitet1)
Seniora lån1)
Revolver facilitet2)

2014

2013

Total upplåning

Total kredit

Total upplåning

Total kredit

Total upplåning

Total kredit

127,7

1 497,7

130,0

1 500,0

476,1

1 000,0

9 586,0

–

10 383,3

–

7 853,1

–

–

500,0

–

500,0

–

500,0
–

6 388,5

–

5 783,3

–

7 602,9

Övrigt

–

–

1,6

–

3,1

–

Totalt

16 102,2

1 997,7

16 298,3

2 000,0

15 935,2

1 500,0

Aktieägarlån3)

1) Löper med rörlig ränta och i valutorna EUR, SEK, NOK.
2) Revolver faciliteten kan disponeras för checkkrediter i SEK, NOK, DKK och EUR med rörlig ränta, för garantier mm. Vid årsskiftet var 20,0 (2014: 24,9; 2013: 24,9) MSEK utnyttjat.
3) Aktieägarlånet är efterställt och löper med en fast ränta på 10 procent som kapitaliseras årsvis. Lånet är i sin helhet i SEK.
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Koncernens låneförfallostruktur, skulder till
kreditinstitut MSEK

Total förfallostruktur
MSEK

Inom 1 år

Förfall
MSEK

2015

2014

2013

–

–

213,6

2014
2015

–

118,1

414,3

2016

172,4

298,7

652,8

2017

474,7

516,0

852,8

2018

882,0

948,5

1 477,4
4 721,3*

2019

1 389,3

1 489,3

> 2019

6 795,3

7 144,4

Totalt

9 713,7

10 515,0

FF-tidpunkt, 1–5 år från
balansdagen

8 332,3

Skulder för vilka säkerheter har ställts uppgår till totalt 10 036
MSEK (2014 10 939 MSEK och 2013 8 766 MSEK)1). Säkerhet för
banklån utgörs av Koncernens företagsinteckningar, vissa
kundfordringar, samt vissa aktier i dotterbolag (not 33).
Specificeringen av leasingtillgångar och nuvärde avseende
finansiell leasing återfinns i not 20 Inventarier, verktyg och
installationer, samt i not 18 Byggnader och mark.
Förfallostruktur leasing
2015

2014

2013

Inom 1 år

40,2

39,5

35,3

FF-tidpunkt, 1–5 år från
balansdagen

118,9

116,4

111,3

FF-tidpunkt, senare än fem år

136,7

151,1

149,9

Totalt

295,8

307,0

296,5

2014

2013

157,6

248,9

3 894,0

3 368,9

3 508,7

FF-tidpunkt, senare än fem år

12 291,4

13 078,8

12 474,1

Totalt

16 398,0

16 605,3

16 231,7

Ränterisk
Ahlsells ränterisk avser risken att förändringar i räntenivån
påverkar Ahlsells resultat negativt genom att lånekostnaderna
öka Ränterisk kan motverkas dels genom bindning av lån, dels
genom användandet av olika typer av finansiella
derivatinstrument, exempelvis s.k. fastränteswapar, räntetak och
räntegolv.
Två fastränteswapar om totalt 1 016 MSEK (2014 1 016 MSEK
och 2013 1 016 MSEK) löper till och med 9 maj 2017 (2014: 9 maj
2017; 2013: 9 maj 2017). Vidare har Ahlsell sex stycken
valutaränteswapar där fast ränta betalas. Dessa
valutaränteswapar om totalt 3 949 MSEK (2014 3 949 MSEK och
2013 3 949 MSEK) löper till och med 9 maj 2017 (2014: 9 maj
2017; 2013: 9 maj 2017). Ränterisk hanteras på koncernnivå av
Ahlsells finansfunktion utifrån de instrument och den
räntebindningstidnorm som styrelsen beslutat. De viktigaste
rörliga räntorna är STIBOR, EURIBOR och NIBOR.
Givet samma låneskuld, säkringar, kortfristiga placeringar,
likvida medel och samma räntebindningstider som vid årsskiftet
skulle en förändring av marknadsräntan med 100 räntepunkter
(1 procentenhet) förändra räntekostnaderna med cirka 50 MSEK
(2014 57 MSEK och 2013 38 MSEK) samt ränteintäkterna med
cirka 24 MSEK (2014 18 MSEK och 2013 15 MSEK). Utan
säkringar skulle en förändring av marknadsräntan med 100
räntepunkter (1 procentenhet) förändra räntekostnaderna med
cirka 100 MSEK (2014 106 MSEK och 2013 87 MSEK). Inga
säkringar förekommer gällande finansiella placeringar.

*> 2018

MSEK

2015

212,6

1) Skillnad mot belopp i balansräkningen beror på aktiverade lånekostnader.

Skulder till kreditinstitut och räntebindning fördelat per valuta före valutaränteswapar och fastränteswapar, MSEK
2015
Valuta

Skulder till
kreditinstitut

2014

Andel i %

Räntebindning,
dagar

Skulder till
kreditinstitut

2013

Andel i %

Räntebindning,
dagar

Skulder till
kreditinstitut

Andel i %

Räntebindning,
dagar

66

SEK

3 062,7

32 %

61

3 248,1

31 %

62

3 113,3

37 %

EUR

4 768,1

49 %

3

5 043,2

48 %

1

4 739,8

57 %

1

NOK

1 882,9

19 %

91

2 223,7

21 %

90

479,2

6%

1

Totalt

9 713,7

100 %

38

10 515,0

100 %

39

8 332,3

100 %

25

Effektiv ränta på balansdagen var:
2015
Valuta

2014

2013

SEK

EUR

NOK

SEK

EUR

NOK

SEK

EUR

NOK

Banklån

4,15 %

4,00 %

5,21 %

4,47 %

4,08 %

5,50 %

5,47 %

4,97 %

5,94 %

Leasingskulder

1,20 %

5,77 %

–

1,98 %

5,71 %

–

2,79 %

5,74 %

–

Skulder till kreditinstitut och räntebindning fördelat per valuta efter valutaränteswapar och fastränteswapar, MSEK
2015

Valuta

Skulder till
kreditinstitut
efter
valutasäkring

Andel i %

2014

Räntebindning,
dagar

Skulder till
kreditinstitut
efter
valutasäkring

Andel i %

2013

Räntebindning,
dagar

Skulder till
kreditinstitut
efter
valutasäkring

Andel i %

Räntebindning,
dagar

731

SEK

8 023,0

83 %

276

7 197,3

70 %

512

7 062,5

85 %

EUR

684,8

7%

3

789,8

8%

1

742,3

9%

1

NOK

927,3

10 %

91

2 223,7

22 %

90

479,2

6%

1

9 635,0

100 %

239

10 210,8

100 %

380

8 284,0

100 %

623

Totalt*

* Skillnaden mot belopp i balansräkningen beror på skillnaden mellan säkringskurs och balansdagskurs.

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

F-41

Historisk finansiell information

Effektiv ränta på balansdagen var:
2015
Valuta

SEK

2014

EUR

NOK

SEK

2013

EUR

NOK

SEK

EUR

NOK

Banklån
inklusive derivat

5,96 %

4,24 %

5,37 %

6,26 %

4,08 %

5,50 %

6,95 %

4,97 %

5,94 %

Leasingskulder

1,20 %

5,77 %

–

1,98 %

5,71 %

–

2,79 %

5,74 %

–

Valutarisk
Ahlsells transaktionsexponering är koncentrerad till import av
varor och till lån i utländsk valuta. Finanspolicyn anger att framtida
betalningsflöden kan säkras upp till tolv (12) månader framåt.
Transaction exposure from imports is limited. Transaktionsexponering från import är begränsad. Inga säkringar avseende
import av varor fanns per den 31 december 2015 (2014 respektive
2013). I regel är betalningsflödessäkringsaktiviteterna
begränsade.
I och med att Koncernen har lån i utländsk valuta uppstår en
exponering, se ovan skulder till kreditinstitut fördelat per valuta.
För att reducera exponeringen har Koncernen ingått nio stycken
valutaränteswapar (varav tre stycken med rörlig ränta).
Exponeringen i EUR och NOK har minskats med 3 949 MSEK

(2014: 3 949 MSEK; 2013: 3 949 MSEK) respektive 1 012 MSEK
(2014: 0 MSEK; 2013: 0 MSEK), och ökats i SEK med motsvarande belopp, vilket reducerar exponeringen i EUR och NOK.
Dessa instrument säkringsredovisas ej.
Baserat på 2015 års intäkter och kostnader i utländska valutor
medför fem procentenheters förändring av den svenska kronan
mot övriga valutor, exklusive valutasäkringar, en
rörelseresultatpåverkan på årsbasis om cirka 6 (2014: 13; 2013:
19) MSEK. Påverkan på finansnettot, inklusive de valutasäkringar
som fanns vid årsskiftet, skulle vid fem procentenheters
förändring vara cirka 17 (2014: 87; 2013: 79) MSEK.
Koncernen har ett antal innehav i utlandsverksamheter vilkas
nettotillgångar är utsatta för omräkningsexponering. Se tabell
nedan.

Exponerade utländska nettotillgångar per land, MSEK
Koncernen
Valuta (land)

EUR (Finland och Estland)
DKK (Danmark)
NOK (Norge och
Luxemburg)
PLN (Polen)
RUB (Ryssland)
Totalt

2015

2014

2013

Nettotillgångar

Säkrat

Netto

Nettotillgångar

Säkrat

Netto

Nettotillgångar

Säkrat

Netto

1 511,1

–1 333,9

177,2

1 585,3

–1 424,5

160,8

1481,9

–1 006,1

475,8

389,9

–

389,9

391,0

–

391,0

346,8

–

346,8

3 354,9

–

3 354,9

4 357,5

–

4 357,5

2 746,2

–

2 746,2

18,3

–

18,3

24,3

–

24,3

27,6

–

27,6

–47,5

–

–47,5

–3,4

–

–3,4

13,3

–

13,3

5 226,7

–1 333,9

3 892,8

6 354,6

–1 424,5

4 930,1

4 615,6

–1 006,1

3 609,5

Ahlsell har valt att säkra nettotillgångar i Finland, för övriga länder tillämpas ingen säkringsredovisning.
Verkligt värde
Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde för finansiella instrument som inte handlas på en
aktiv marknad fastställs med hjälp av värderingstekniker.
Koncernen använder ett antal olika metoder och gör antaganden
som baseras på de marknadsförhållanden som råder på
balansdagen. Noterade marknadspriser eller mäklarnoteringar för
likartade instrument används för långfristiga skulder. Andra
tekniker, såsom beräkning av diskonterade kassaflöden, används
för att fastställa verkligt värde för resterande finansiella
instrument. Det verkliga värdet för ränteswapar och
valutaränteswapar baseras på förmedlande kreditinstituts
värdering, vars rimlighet prövas genom en diskontering av
beräknade framtida kassaflöden enligt kontraktets villkor och
förfallodagar och med utgångspunkt i marknadsräntan för
liknande instrument på balansdagen.
Nominellt värde, minskat med eventuella bedömda
krediteringar, för kundfordringar och leverantörsskulder förutsätts
motsvara deras verkliga värden. Verkligt värde på finansiella
skulder beräknas, för upplysning i not, genom att diskontera det
framtida kontrakterade kassaflödet till den aktuella
marknadsränta som är tillgänglig för Koncernen för liknande
finansiella instrument.
Vad gäller den externa upplåningen så förekommer inte några
materiella avvikelser mellan redovisat värde och verkligt värde, då
koncernens upplåning är till rörlig ränta. Koncernen har ej heller
några övriga finansiella tillgångar eller skulder utanför
balansräkningen.
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Redovisat värde på finansiella instrument
2015
Finansiella tillgångar, MSEK

2014

2013

Redovisat värde

Finansiella tillgångar som
innehas för handel värderade
till verkligt värde
Valutaränteswapar

0,1

21,6

–

Summa

0,1

21,6

–

Lånefordringar och
kundfordringar
Andra långfristiga fordringar
Kundfordringar

4,1

3,1

5,5

2 549,4

2 426,2

2 255,8

Likvida medel

2 359,9

1 760,4

1 522,9

Summa

4 913,4

4 189,7

4 655,5

Finansiella tillgångar
som kan säljas
Finansiella placeringar

3,2

3,3

3,4

Summa

3,2

3,3

3,4

Historisk finansiell information

Redovisat värde på finansiella instrument, forts.
2015
Finansiella skulder, MSEK

2014

2013

Redovisat värde

Finansiella skulder som
innehas för handel värderade
till verkligt värde
Valutaränteswapar

76,1

–

Fastränteswapar

36,8

50,2

24,0

112,9

50,2

180,8

10 009,5

10 822,0

8 628,8

6 388,5

5 783,3

7 602,9

Summa

156,8

Andra finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut
Aktieägarlån (långfristiga
skulder till koncernföretag)
Skulder till koncernföretag
(kortfristiga)
Leverantörsskulder
Summa

3 784,6

3 367,0

3 315,1

20 182,6

19 972,3

19 546,8

För finansiella instrument som redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen har Nivå 2 använts för att fastställa det verkliga
värdet.
Skillnaden mellan verkligt värde och redovisat värde för
finansiella tillgångar och skulder är marginell, förutom för
aktieägarlånet där det verkliga värdet är cirka 550 MSEK (2014:
600; 2013: 0) högre än det redovisade värdet. Verkligt värde på
aktieägarlånet har fastställts enligt Nivå 2.
Verkligt värde för finansiella placeringar, vilka ej är börsnoterade, har ej kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt, vilket
lett till att de värderats till anskaffningsvärde efter erforderliga
nedskrivningar.
Likvida medel
MSEK

2015

2014

2013

Kortfristiga placeringar,
jämställda med likvida medel
Summa likvida medel

Likviditetsrisk
Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha
tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper, tillgänglig
finansiering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter och
möjligheten att stänga marknadspositioner. På grund av den
dynamiska beskaffenheten hos den underliggande verksamheten
strävar koncernens finansavdelning efter att bibehålla
flexibiliteten i finansieringen genom att upprätthålla avtal om
lyftningsbara krediter. Se tabell nedan avseende förfallostruktur
på koncernens leverantörsskulder.
Förfallostruktur leverantörsskulder
Koncernen, MSEK

Följande delkomponenter ingår
i likvida medel
Kassa och
banktillgodohavanden

Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår genom
likvida medel, derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker
och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot kunder,
inklusive utestående fordringar. Endast banker och finansinstitut
som av oberoende värderare fått lägst a kreditrating ”A”
accepteras. Ahlsells kreditpolicy anger riktlinjer för att
försäljningen sker till kunder med lämplig kreditbakgrund, samt
att kreditbeslut fattas av dem med rätt behörighet. Samtliga
Ahlsells kunder kreditbedöms av kreditavdelningar på landnivå.
Kreditpolicyns efterlevnad följs upp av respektive lands
kreditavdelning. Detta sker med hjälp av inbyggt systemstöd i
Ahlsells handelssystem vad gäller vem som har rätt att bevilja
vad, dels genom löpande kontroll av attester och beviljningar.
Individuella risklimiter fastställs baserat på interna eller externa
kreditbedömningar i enlighet med de gränser som satts av
styrelsen. Användningen av kreditgränser följs upp regelbundet
Ahlsells maximala exponering för kreditrisk utgörs av det
redovisade värdet på företagets finansiella tillgångar. Ahlsells
totala kreditrisk följs även upp via en särskild databasapplikation,
vilket möjliggör analys av det totala reskontravärdet ner på lägsta
nivå. Se vidare not 26 Kundfordringar.

Ej förfallna
Inom en månad
2 259,9

1 593,4

1 192,5

100,0

167,0

333,0

2 359,9

1 760,4

1 525,5

2015

2014

2013

2 985,7

2 578,7

2 529,6

776,7

757,2

722,6

Längre än en månad men
högst tre månader

11,8

15,3

31,9

Längre än tre månader

10,4

15,8

31,0

3 784,6

3 367,0

3 315,1

Totalt

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel med
utgångspunkt att:
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
– De kan lätt omvandlas till kassamedel
– De har en kort löptid
Valutakurser som använts i bokslutet
2015
Valuta

2014

2013

Genomsnittskurs

Balansdagskurs

Genomsnittskurs

Balansdagskurs

Genomsnittskurs

Balansdagskurs

EUR

9,356

9,135

9,097

9,516

8,649

8,943

NOK

1,047

0,956

1,089

1,052

1,109

1,058

DKK

1,254

1,224

1,220

1,278

1,160

1,199

PLN

2,237

2,155

2,175

2,212

2,062

2,155

RUB

0,139

0,114

0,181

0,137

0,205

0,199
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Not 33 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Not 36 Förvärv av rörelse

Koncern, MSEK

2015

2014

2013

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Inga

5 284,7

5 464,9

5 382,5

4,4

4,6

4,3

Aktier i dotterbolag

2 647,0

2 112,1

2 647,0

Kundfordringar

1 611,5

1 387,2

1 285,9

Summa ställda säkerheter

9 547,6

8 968,8

6 672,7

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar

Aktierna i Ahlsell Operations AB (publ) (org.nr. 556882-5391) och
aktier i dotterbolag har säkerhet för den externa upplåningen och
det finns därav begränsningar när det gäller avyttringar av
innehav.
Koncernens derivat har pantsatts som säkerhet för den
externa upplåningen. Vid årsskiftet var värdet på derivaten
negativt.

Not 34 Erhållna / erlagda räntor
Koncern, MSEK

Erhållen ränta
Erlagd ränta

1 jan 2015 –
31 dec 2015

1 jan 2014 –
31 dec 2014

1 jan 2013 –
31 dec 2013

24,1

21,2

28,4

–619,2

–651,6

–622,4

Not 35 J
 usteringar för poster som inte ingår i
kassaflödet m.m.
Koncern, MSEK

Av- och nedskrivningar
av tillgångar

1 jan 2015 –
31 dec 2015

1 jan 2014 –
31 dec 2014

1 jan 2013 –
31 dec 2013

485,1

464,3

432,9

Kapitaliserade och
upplupna räntor

589,3

613,8

697,3

Orealiserade kursdifferenser

–157,7

265,0

245,8

Värdeförändring vid
omvärdering av ränte- och
valutaderivat

71,2

–151,2

–246,6

Rearesultat försäljning av
anläggningstillgångar

1,3

–3,8

0,3

Rearesultat försäljning av
rörelse/dotterföretag

–

–4,0

–

Avsättningar till pensioner

–3,8

–0,5

–1,5

Övriga avsättningar

13,7

–2,3

–10,9

Övriga ej likviditetspåverkande
poster
Totalt

67,6

84,7

63,6

1 061,6

1 270,1

1 181,9

Poster som inte ingår i det operativa kassaflödet
1 jan 2015 –
31 dec 2015

1 jan 2014 –
31 dec 2014

1 jan 2013 –
31 dec 2013

Av- och nedskrivningar av
tillgångar

485,1

464,3

432,9

Rearesultat försäljning av
anläggningstillgångar

–3,8

0,3

1,3

Rearesultat försäljning av
rörelse/dotterföretag

–

–4,0

–

Koncern, MSEK

Rörelseförvärv efter balansdagen
Grossistföretaget Elgross’n i Göteborg AB förvärvades i juni 2016.
Elgross’n har en stark marknadsposition i Göteborg och är
specialiserat på belysning och elinstallation med etableringar i
Högsbo och Marieholm. Bolaget säljer främst till lokala
installationsföretag. Göteborg är en viktig tillväxtmarknad för
Ahlsell och förvärvet ger Ahlsell möjlighet att ytterligare stärka
positionen i regionen. Bolaget har en årlig omsättning på cirka
120 MSEK. Förvärvet gjordes inom segmentet Sverige och
köpeskillingen uppgick till 15 MSEK. Redovisade nettotillgångar
uppgick till 6 MSEK. Immateriella övervärden om cirka 9 MSEK
allokerades som goodwill baserat på de kostnads- och
inköpssynergier som förväntas uppstå. Ahlsell anser analysen av
de förvärvade nettotillgångarna som preliminär och de verkliga
värdena kan komma att ändras.
Ahlsell tecknade under juni 2016 avtal om förvärv av samtliga
aktier i Prevex AB. Efter konkurrensverkets godkännande
slutfördes förvärvet den 1 augusti 2016. Prevex omsättning 2015
uppgick till cirka 350 MSEK. Prevex är en industriåterförsäljare
med fokus på den professionella byggmarknaden och har en
stark marknadsposition i Göteborg och Malmö med tre
välbelägna butiker. Bolaget har cirka 100 anställda. Betalningen
för Prevex bestod av en basköpeskilling och en villkorad tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen värderades tilläggsköpeskillingen
till 23 MSEK. Den villkorade köpeskillingen är beroende av
resultatutvecklingen i bolaget och beräknad utifrån det mest
sannolika utfallet. Tilläggsköpeskillingen förfaller till betalning om
fyra år. Beroende på hur villkoren uppfylls kan beloppet, vid
tidpunkten för reglering, hamna i intervallet 0–40 MSEK.
Rörelseförvärv 2015
I september förvärvade Ahlsell det finska bolaget SataAutomaatio Oy. Bolaget är ett lokalt handelsföretag med
etablering i Björneborg och Raumo, Finland. Bolaget säljer ett
brett sortiment av elektriska automationsprodukter.
Årsomsättningen är cirka 40 MSEK. Genom förvärvet breddar
Ahlsell sin satsning på elsortimentet och stärker positionen och
profilen i regionen.
I december förvärvades Verktygshuset i Kiruna AB. Bolaget är
ett lokalt grossistföretag med etablering i Kiruna. Bolaget säljer
ett brett sortiment av verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning och förnödenheter. Genom förvärvet av Verktygshuset
stärker Ahlsell sin position och profil i regionen samtidigt som
erbjudandet till Ahlsells och Verktygshusets kunder kan utvecklas.
Verktygshuset i Kiruna AB hade innan förvärvet en årsomsättning
på cirka 50 MSEK.
I december förvärvade även Ahlsell rörelsen i Weldab
Industricenter AB. Weldab Industricenter är ett lokalt industrihandelsföretag med etablering i Östersund. Sortiment omfattar
verktyg, svets & slip, maskiner, personlig skyddsutrustning och
förnödenheter. Förvärvet av rörelsen i Weldab ger Ahlsell nya
möjligheter att utveckla erbjudandet till i första hand kunder inom
industri- och byggsektorn i regionen. Den förvärvade verksamheten har en omsättning under 10 MSEK.
Koncern, MSEK
Bolag

Finland

2015-09-01

100 %

Sverige

2015-12-01

100 %

Sverige

2015-12-31

100 %

–3,8

–0,5

–1,5

13,7

–2,3

–10,9

Weldab Industricenter AB
(inkråmsförvärv)

Finansiell leasing*

–57,8

–51,6

–51,4

Totalt

433,4

406,2

370,4

Förvärvspris per segment
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Övriga
Summa förvärvspris

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)

Ägarprocent

Sata-Automaatio Oy

Avsättningar till pensioner
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Förvärvstidpunkt

Vertygshuset i Kiruna AB

Other provisions

* Ingår i övriga ej likviditetspåverkande poster ovan.

Land

42,9
–
14,8
–
–
57,7

Historisk finansiell information

De tillgångar och skulder som ingick i förvärven är följande:

Redovisat värde
före förvärvet

Verkligt värde
justering

Redovisat värde redovisat
i Koncernen

Likvida medel

8,6

–

8,6

Materiella anläggningstillgångar

0,7

–

0,7

Varulager

11,1

–

11,1

Fordringar

18,7

–

18,7

–10,5

–

–10,5

–3,6

–

Skulder
Uppskjutna skattefordringar, netto

–3,6

Nettotillgångar

25,0

Förvärvade nettotillgångar

25,0

Koncerngoodwill

32,2

Erlagd köpeskilling

–57,7

Avgår likvida medel i förvärvade bolag

8,6

Påverkan på Koncernens likvida medel

Den goodwill som uppstått vid förvärven är hänförlig till de
synergieffekter som förväntas uppstå.
Då de förvärvade verksamheterna integreras i Ahlsells
befintliga verksamhet omgående efter förvärvstidpunkten kan
upplysningar om hur mycket de förvärvade bolagen bidragit med
till Koncernens omsättning och resultat inte lämnas.
Hade samtliga 2015 års förvärv skett första januari hade
omsättningen varit cirka 80 MSEK högre och EBITA hade varit
cirka 6 MSEK högre.
Samtliga förvärvsanalyser avseende förvärv gjorda 2015 är
preliminära.

Koncern, MSEK
Bolag

–49,1

Rörelseförvärv 2014
I februari förvärvades Hjelmbergs Järn AB. Bolaget är ett lokalt
grossistföretag med etablering i Karlshamn. Bolaget säljer ett
brett sortiment av verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning,
förnödenheter och stål. Bolagets omsättning uppgår till cirka 55
MSEK.
I maj förvärvades AB Rob. Holmquist. Bolaget är ett
handelsbolag med etablering i Borås och Falkenberg. Bolaget
säljer ett brett sortiment av VVS-produkter till i huvudsak lokala
installationsbolag. Omsättningen uppgår till cirka 90 MSEK.
I september förvärvade Ahlsell det Hallsbergsbaserade
bolaget Haucon Sverige AB. Haucon är en ledande distributör av
produkter inom områdena betong, armering och formsättning.
Kunderna består i huvudsak av byggbolag. Bolaget omsätter cirka
130 MSEK.
I september förvärvades också det Göteborgsbaserade
bolaget SKB Väst AB. Företaget vänder sig huvudsakligen till
byggindustrin till vilken man säljer ett brett sortiment av produkter
för armering och formsättning. Företaget omsätter drygt 100
MSEK.
I oktober förvärvades Bushido Machines verksamhet i
Södertälje. Den förvärvade verksamheten har en omsättning
under 10 MSEK.
I november förvärvades Almén Special Fastener AB med
verksamhet i Vänersborg. Alméns är specialiserade på
kundanpassade infästningsprodukter för miljöer med särskilda
kvalitetskrav. Kunderna finns i huvudsak inom verkstadsindustrin.
Företaget omsätter cirka 45 MSEK.
Land

Förvärvstidpunkt

Ägarprocent

Hjelmbergs Järn AB

Sverige

2014-02-03

100 %

AB Rob. Holmquist

Sverige

2014-05-05

100 %

Haucon Sverige AB

Sverige

2014-09-01

100 %

Skandinaviska Byggprodukter Väst AB

Sverige

2014-09-02

100 %

Bushido Machine AB (inkråm)

Sverige

2014-10-15

100 %

Almén Special Fastener AB

Sverige

2014-11-03

100 %

Förvärvspris per segment
Sverige

305,1

Norge

–

Finland

–

Danmark

–

Övrigt

–

Summa förvärvspris

305,1

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)
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Redovisat värde
före förvärvet

Verkligt värde
justering

Redovisat värde redovisat
i Koncernen

50,4

–

50,4

4,8

–

4,8

–

25,7

25,7

Varulager

57,3–

–39,4

17,9

Fordringar

77,3

–3,8

73,5

De tillgångar och skulder som ingick i förvärven är följande:

Likvida medel
Materiella anläggningstillgångar
Kundrelationer

Skulder

53,6

Upplåning
Uppskjutna skattefordringar, netto

–53,6

–10,9
5,6

–10,9
–5,4

0,2

Nettotillgångar

108,0

Förvärvade nettotillgångar

108,0

Koncerngoodwill
Erlagd köpeskilling
Avgår likvida medel i förvärvade bolag
Påverkan på Koncernens likvidamedel

Förvärvsanalysen för ProffPartner AS har justerats under 2014,
vilket inneburit en ökning av goodwill med 52 MSEK och en
reduktion av nettotillgång med motsvarande belopp.
Förvärvsanalysen för ProffPartner är nu definitiv.
Då de förvärvade verksamheterna integreras i Ahlsells
befintliga verksamhet omgående efter förvärvstidpunkten kan
upplysningar om hur mycket de förvärvade bolagen bidragit med
till koncernens omsättning och resultat inte lämnas.
Hade samtliga 2014 års förvärv skett första januari hade
omsättningen varit cirka 220 MSEK högre och EBITA hade varit
cirka 25 MSEK högre.
Rörelseförvärv 2013
I mars förvärvades JABAC-TVM AB, ett lokalt grossistföretag
med etablering i Södertälje. Bolaget säljer ett brett sortiment av
svetsutrustning, verktyg och industriförnödenheter. Ahlsell har
sedan tidigare en etablering i Södertälje. Södertälje med en
stark industritradition är en intressant marknad med goda
tillväxtmöjligheter. Med förvärvet av JABAC-TVM stärker Ahlsell
sin position och profil i regionen och det ger bra möjligheter att
utveckla marknaden för bland annat svetsprodukter. I juni
förvärvades också JABAC Maskin AB som bedriver försäljning
och uthyrning av uthyrning av maskiner och verktyg inom
verkstadsindustrin. Bolaget har en årlig omsättning på cirka
15 MSEK.
I juni förvärvades JOISAB AB, ett lokalt grossistföretag med
etablering i Karlstad. Bolaget säljer ett brett sortiment av
svetsutrustning, verktyg och industriförnödenheter. Omsättningen är cirka 30 MSEK. Karlstad med sin starka industritradition
är en intressant marknad med goda tillväxtmöjligheter. Ahlsell har
sedan tidigare en etablering i Karlstad. Med förvärvet av JOISAB
stärker Ahlsell sin position och profil i regionen och det ger bra
möjligheter att utveckla marknaden för bland annat svetsprodukter.
I augusti slöt Ahlsell och Jernia AS ett avtal innebärande att
Ahlsell förvärvar aktierna i ProffPartner AS. ProffPartner är en av
Norges ledande leverantörer av verktyg och personlig skyddsutrustning. ProffPartner har 24 egna etableringar i Norge och
samarbete med 21 fristående återförsäljare samt sju egna
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218,1
–305,1
50,4
–254,7

etableringar i Sverige. Kunderna finns främst inom offshore,
industri och byggsektorn. I förvärvet ingår också Lexow och
ProffPartner Security. Gruppens totala omsättning uppgår till
cirka 1,2 miljarder SEK varav cirka 1,1 miljarder SEK i Norge.
Förvärvet stödjer Ahlsells ambition att vara det ledande tekniska
handelsbolaget i Norden när det gäller installationsprodukter,
verktyg och personlig skyddsutrustning till professionella kunder.
Med detta förvärv blir Ahlsell i Norge den ledande
fullsortimentleverantören av installationsprodukter, verktyg och
personlig skyddsutrustning. Efter konkurrensmyndighetens
godkännande så genomfördes förvärvet i början av september.
I samband med att Ahlsell genomför förvärvet av ProffPartner
AS från Jernia förvärvas också Proffpartner-verksamheten som
funnits inom Låsgruppen Wilhelm Nilsen i Bergen. Verksamheten
i Bergen hade tre etableringar och en omsättning på cirka 50
MSEK. Bergen är med en stark koppling till offshoreindustrin en
intressant marknad med goda tillväxtmöjligheter. Förvärvet i
Bergen stärker Ahlsells position och profil i regionen och stödjer
Ahlsells ambition att vara det ledande tekniska handelsbolaget
med försäljning av installationsprodukter, verktyg och personlig
skyddsutrustning till professionella kunder.
I september förvärvades också Industricenter Sundsvall, ett
lokalt grossistföretag med etablering i Sundsvall. Bolaget säljer
ett brett sortiment av svetsutrustning, verktyg och industriförnödenheter. Omsättningen är cirka 30 MSEK. Sundsvall med
sin starka industritradition är en intressant marknad med goda
tillväxtmöjligheter. Ahlsell har sedan tidigare en etablering i
Sundsvall. Med förvärvet av IC Sundsvall stärker Ahlsell sin
position och profil i regionen och det ger bra möjligheter att
utveckla marknaden för bland annat svetsprodukter.
I oktober förvärvades Net Access som är en distributör av
passiva och aktiva komponenter för el, data och telekommunikation. Bolaget har etableringar i Stockholm och Göteborg och
omsätter cirka 85 MSEK. Ahlsell är inom elområdet en marknadsledande aktör. Förvärvet av Net Access stärker Ahlsells position
och ger bra möjligheter att ytterligare utveckla försäljning av 
data- och teleprodukter inom ett intressant och växande
marknadsområde.

Historisk finansiell information

Koncern, MSEK
Bolag

Land

Förvärvstidpunkt

Ägarprocent

JABAC-TVM AB

Sverige

2013-03-11

100 %

JABAC Maskin AB

Sverige

2013-06-18

100 %

JOISAB Svets & Maskin AB

Sverige

2013-06-24

100 %

Norge/Sverige

2013-09-02

100 %

Norge

2013-09-02

100 %

IC i Sundsvall AB

Sverige

2013-09-03

100 %

Net Access Sweden AB

Sverige

2013-10-01

100 %

ProffPartner AS
ProffPartner Bergen AS

Förvärvspris per segment
Sverige

36,4

Norge

704,8

Finland

–

Danmark

–

Övrigt

–

Summa förvärvspris

741,3

ProffPartner AS
Redovisat värde
före förvärvet

Verkligt värde
justering

Redovisat värde redovisat
i Koncernen

Likvida medel

36,8

–

36,8

Materiella anläggningstillgångar

13,4

–

13,4

Finansiella anläggningstillgångar

0,1

–

0,1

–

239,6

239,6

De tillgångar och skulder som ingick i förvärven är följande:

Kundrelationer
Övriga immateriella tillgångar

1,1

–

1,1

215,3

–7,4

207,8

Fordringar

149,7

–

149,7

Skulder

–137,9

–

–137,9

Upplåning

–313,2

–

–313,2

4,3

49,7

Varulager

Uppskjutna skatteskulder, netto
Nettotillgångar

54,0
251,4

Innehav utan bestämmande inflytande

–1,5

Förvärvade nettotillgångar

249,9

Koncerngoodwill

429,4

Erlagd köpeskilling

–679,3

Avgår likvida medel i förvärvade bolag

36,8

Påverkan på Koncernens likvida medel

–642,5

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)
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Övrigt
Redovisat värde
före förvärvet

De tillgångar och skulder som ingick i förvärven är följande:

Verkligt värde
justering

Redovisat värde redovisat
i Koncernen

Likvida medel

1,8

–

1,8

Materiella anläggningstillgångar

1,3

–

1,3

Finansiella anläggningstillgångar

–

–

–

Kundrelationer

–

–

–

Övriga immateriella tillgångar

–

–

–

32,1

–

32,1

Varulager
Fordringar

42,8

–

42,8

Skulder

–35,4

–

–35,4

Upplåning

–13,0

–

–13,0

–0,5

–

Uppskjutna skatteskulder, netto

–0,5

Nettotillgångar

29,1

Innehav utan bestämmande inflytande

–

Förvärvade nettotillgångar

29,1

Koncerngoodwill

32,9

Erlagd köpeskilling

–62,0

Avgår likvida medel i förvärvade bolag

1,8

Påverkan på koncernens likvida medel

–60,1

Summa
Koncerngoodwill
Erlagd köpeskilling

–741,3

Avgår likvida medel i förvärvade bolag

38,6

Påverkan på Koncernens likvida medel

–702,7

Då de förvärvade verksamheterna integreras i Ahlsells befintliga
verksamhet omgående efter förvärvstidpunkten kan upplysningar
om hur mycket de förvärvade bolagen bidragit med till
Koncernens omsättning och resultat inte lämnas.

Hade samtliga 2013 års förvärv skett första januari hade
omsättningen varit cirka 850 MSEK högre och EBITA hade varit
cirka 65 MSEK högre.

Not 37 Avyttring av inkråm och verksamheter

Not 38 Jämförelsestörande poster

Avyttringar 2015
Inga avyttringar gjordes under 2015.

I syfte att förbättra jämförbarheten mellan åren så presenteras
EBITA exklusive jämförelsestörande poster i not 2. Med
jämförelsestörande poster avses större poster av engångskaraktär som påverkar EBITA-resultatet.

Avyttringar 2014
Under 2014 avyttrades det svenska dotterbolaget Trions AB och
det norska dotterbolaget Proffpartner Security AS.

Typ av kostnad / intäkt

Avyttrade tillgångar och skulder

Kostnader hänförliga till ledningsförändringar
och avsättning för outnyttjade lokaler

Koncern, MSEK

Materiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar

27,3
3,9
1,0

Leverantörsskulder

–3,1

Uppskjutna skatteskulder, netto

–2,8

Övriga skulder

–6,4

Likvida medel i såld verksamhet

4,1

Erhållen köpeskilling

28,1

Påverkan på likvida medel

24,0

Avyttringar 2013
Inga avyttringar gjordes under 2013.

Jämförelsestörande poster 2015
Segment

Belopp

Norge

–22,5

Nedskrivning och reservering för kostnader
i samband med försäljning av fastighet
i Stockholm

Sverige

–8,5

Kostnader för ett större strategiarbete och
marknadsanalys

Centralt

Summa jämförelsestörande poster

–9,6
–40,6

Jämförelsestörande poster 2014
Typ av kostnad / intäkt

Segment

Konsultkostnader i samband med
omfinansiering

Centralt

Summa jämförelsestörande poster

Belopp

–7,0
–7,0

Jämförelsestörande poster 2013
Typ av kostnad / intäkt

Transaktionskostnader för förvärv
Summa jämförelsestörande poster
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Segment

Norge

Belopp

–14,6
–14,6
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Not 39 Upplysningar om närstående
Från och med 2015 äger det Luxembourgbaserade bolaget
Keravel S.à r.l. 84,7 procent (2014: 84,7; 2013: 80,8 procent) av
Ahlsell AB (publ) (org.nr. 556882-8916, registrerat i Sverige och
med säte i Stockholm). Resterande aktier i Ahlsell AB (publ) ägs
av ledande befattningshavare inom Ahlsellkoncernen. Keravel
S.à r.l. är ett bolag indirekt ägt av CVC European Equity Fund V och
CVC European Equity Tandem Fund.
Ahlsell AB (publ)-koncernen hade under 2015 6 486,9 MSEK
(2014: 5 793,5; 2013; 7 602,9) i aktieägarlån från moderföretaget
Keravel S.à r.l.
Under 2015 fakturerades Ahlsell AB (publ)-koncernen 4,7
MSEK (2014: 4,6; 2013: 4,3) i monitoring fee från CVC Capital
Partners Advisory Company S.à r.l.
Information om personalkostnader och ersättningar till
ledande befattningshavare framgår av not 3 Personal.

Not 40 V
 iktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål
Koncernens uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande
och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under
rådande förhållanden.
Viktiga uppskattningar och antaganden för
redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden.
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästkommande
räkenskapsår diskuteras nedan.
Kundrelationer
Vid fastställande av värdet på kundrelationer har en rad parametrar använts såsom WACC, tillväxtantaganden, avtappning av
befintliga kunder och diskonteringsränta. Förändringar i dessa
parametrar skulle få påverkan på kundrelationernas storlek.

Inkomstskatter
Koncernen är skyldig att betala skatt i respektive land. Omfattande bedömningar krävs för att fastställa den sammanlagda
skulden för inkomstskatter. Det finns många transaktioner och
beräkningar där den slutliga skatten är osäker vid den tidpunkt då
transaktionerna och beräkningarna genomförs. Koncernen
redovisar en skuld för förväntade skatterevisionsfrågor baserat på
bedömningar av huruvida ytterligare skattskyldighet kommer att
uppstå. I de fall den slutliga skatten för dessa ärenden skiljer sig
från de belopp som först redovisades, kommer dessa skillnader
att påverka aktuell skatt och uppskjuten skatt under den period
då dessa fastställanden görs.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder
samt på underskottsavdrag. Det är främst två typer av
antaganden och bedömningar som påverkar den redovisade
uppskjutna skatten. Det handlar om antaganden och
bedömningar som används för att fastställa redovisat värde på
tillgångar och skulder samt beträffande framtida skattepliktiga
vinster. Baserat på antaganden om framtida skattepliktiga vinster
redovisades per årsskiftet 183,1 MSEK (2014: 402,6; 2013: 477,0)
som uppskjuten skattefordran hänförlig till beräknade underskottsavdrag. De redovisade underskottsavdragen förutsätter att
Skatteverket slutligen fastställer de underskott som koncernbolagen yrkat. Väsentliga bedömningar och antaganden görs även
vad gäller redovisning av avsättningar och eventualförpliktelser
hänförliga till skatterisker.

Not 41 Upplysningar om företaget
Keravel S.á r.l. i Luxembourg och ledande befattningshavare i
Ahlsellkoncernen äger Ahlsell AB (publ) (org.nr. 556882-8916,
registrerat i Sverige och med säte i Stockholm). Keravel S.à r.l. är
ett bolag indirekt ägt av CVC European Equity Fund V och CVC
European Equity Tandem Fund. Ahlsell AB (publ) adress är
Rosterigränd 12, 117 98 Stockholm. Ahlsell AB (publ) är det
svenska toppbolaget i Ahlsellkoncernen. Ahlsell erbjuder
professionella användare ett brett sortiment av varor och
kringtjänster inom produktområdena VVS, El och Verktyg &
Förnödenheter. Ahlsell bedriver verksamhet i Sverige, Finland,
Norge, Danmark, Estland, Ryssland och Polen.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärke
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov
föreligger för goodwill och varumärken, i enlighet med de ovan
beskrivna redovisningsprinciperna. Återvinningsvärden för
kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av
nyttjandevärde. Återvinningsvärde på varumärke har fastställts
enligt relief from royalty-metoden. För dessa beräkningar måste
vissa uppskattningar göras (not 15 och not 17).
För goodwill har koncernen gjort bedömningen att en rimligt
möjlig förändring i de viktigaste antagandena som används vid
beräkning av återvinningsvärde för goodwill, exempelvis
bruttomarginal och diskonteringsränta, inte skulle innebära att
det sammanlagda redovisade värdet av goodwill hänförligt till
respektive geografiskt område överstiger goodwillens
återvinningsvärde för respektive geografiskt område.
För varumärke med obestämbar nyttjandetid (till exempel
varumärket Ahlsell) har Koncernen gjort bedömningen att en
rimligt möjlig förändring i de viktigaste antagandena som används
vid beräkning av återvinningsvärdet, exempelvis framtida
försäljningsutveckling, royaltysats och diskonteringsränta, inte
skulle innebära att det redovisade värdet på varumärket Ahlsell
överstiger dess återvinningsvärde.

Inbjudan till förvärv av aktier i Ahlsell AB (publ)
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Not 42 Resultat per aktie
Resultat per aktie

2015

2014

2013

Resultat hänförligt till
aktieägarna i moderbolaget
(MSEK)

70,2

–180,3

–94,6

Utdelning krävs för perioden
på preferensaktier som
klassificeras som eget kapital
(MSEK)

–11,9

–9,2

–8,9

Vinst/förlust för resultat
per aktie

58,3

–189,5

–103,5

Vägt genomsnittligt antal
utestående stamaktier
(miljontal)

70,2

70,2

70,2

Vinst/förlust per aktie

0,83

–2,70

–1,48

Resultat per aktie efter utspädning
I händelse av en försäljning eller notering av Ahlsell AB (publ) kan
aktiestrukturen i Ahlsell AB (publ) komma att omstruktureras,
i en sådan omstrukturering kan majoritetsägare av stamaktier se
till att utestående preferensaktier återköps eller förvärvas för
kontanter, förvärvas för stamaktier eller förvärvas för emission av
stamaktier. Inga villkor eller kontrakt för sådana transaktioner av
preferensaktierna har funnits under rapporterade perioder och
existerar inte för närvarande, vilket innebär att preferensaktierna
inte har varit och är för närvarande inte konverterade till
stamaktier. Antalet utestående preferensaktier är 9,2 miljoner.
Om preferensaktier förvärvas för vanliga aktier kommer antalet
aktier emitterade beror på då det verkliga värdet av stamaktier
och preferensaktier .
Det finns ingen annan utspädning gällande stamaktier.
Resultat per aktie efter
utspädning, SEK

0,83

–2,70

–1,48

Not 43 Händelser efter balansdagen
I slutet av januari 2015 avyttrades den fastighet i Stockholm som
i Koncernen redovisats under ”tillgångar som innehas för
försäljning”. Försäljningen får ingen påverkan på Koncernens
resultaträkning.
Två förvärv med en sammanlagd årlig omsättning om cirka
520 MSEK genomfördes under perioden januari till september
2016. Båda förvärven gjordes i segment Sverige. Sammanlagd
köpeskilling uppgick till 477 MSEK. Redovisade nettotillgångar i
de förvärvade bolagen uppgick till 79 MSEK. Av de immateriella
övervärdena allokerades 143 MSEK till kundrelationer, 70 MSEK
till varumärke och 237 MSEK till goodwill. Goodwillbeloppet är
hänförlig till de synergieffekter som förväntas uppstå.
Elgross’n förvärvades i juni 2016. Bolaget har en stark
marknadsposition i Göteborg, och är specialiserat på belysning
och elinstallation med etableringar i Högsbo och Marieholm.
Bolaget säljer främst till lokala installationsföretag. Göteborg är
en viktig tillväxtmarknad för Ahlsell och förvärvet ger Ahlsell
möjlighet att ytterligare stärka positionen i regionen. Bolaget har
en årlig omsättning på cirka 120 MSEK.
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I juni 2016 ingick Ahlsell avtal om förvärv av samtliga aktier
i Prevex AB. Förvärvet genomfördes i början av augusti efter
godkännande från Konkurrensverket. Prevex årsomsättning
uppgick vid förvärvstillfället till cirka 400 MSEK. Prevex är en
industriåterförsäljare med fokus på den professionella
byggmarknaden och har en stark marknadsposition i Göteborg
och Malmö med tre välbelägna butiker. Göteborg och Malmö är
viktiga tillväxtmarknader för Ahlsell och förvärvet stärker Ahlsells
position i dessa regioner. Bolaget har cirka 100 anställda.
Betalningen för Prevex bestod av en basköpeskilling och en
villkorad tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen värderades tilläggsköpeskillingen till 23 MSEK. Den villkorade köpeskillingen är
beroende av resultatutvecklingen i bolaget och beräknad utifrån
det mest sannolika utfallet. Tilläggsköpeskillingen förfaller till
betalning om fyra år. Beroende på hur villkoren uppfylls kan
beloppet, vid tidpunkten för reglering, hamna i intervallet
0–40 MSEK.
Ahlsell anser analysen av de förvärvade nettotillgångarna som
preliminär och de verkliga värdena kan därför komma att ändras.
Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2016 beslutades om
val av nya styrelseledamöter. Bolagsstämmovalda styrelseledamöter i bolaget är därefter Kenneth Bengtsson, Johan
Nilsson, Magdalena Gerger, Satu Huber, Gustaf Martin-Löf, Peter
Törnquist, Terje Venold och Søren Vestergaard-Poulsen. Valet av
styrelseledamöter registrerades den 16 september 2016.
Vid extra bolagsstämma den 14 september 2016 beslutades
att ändra bolagskategori från privat bolag till publikt bolag.
I samband därmed beslutades att ändra bolagets firma till Ahlsell
AB (publ). Besluten registrerades hos Bolagsverket den
26 september 2016.
Ahlsell tillkännagav den 6 oktober sin avsikt att notera
Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Noteringen beräknas ske
under fjärde kvartalet efter avgivandet av denna rapport.
Som ett led i bolagets förberedelser inför en potentiell
notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, beslutade extra
bolagsstämman den 4 oktober att genomföra en uppdelning av
bolagets aktier 1:4, vilket inneburit att en (1) aktie blivit fyra (4)
aktier. Beslutet registrerades hos Bolagsverket den 11 oktober
2016.
Styrelsen har fattat beslut om att rekommendera bolagsstämman att anta två långsiktiga incitamentsprogram till förmån
för Bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare i Ahlsell. Incitamentsprogrammen består av ett
aktiesparprogram och ett teckningsoptionsprogram. Incitamentsprogrammens sammanlagda kostnad beräknas uppgå till totalt
högst cirka 788 MSEK och innebära en utspädning motsvarande
högst cirka 3 procent av Ahlsells totala antal aktier efter
genomförd börsnotering.
Incitamentsprogrammet beräknas att minska bolagets EBITA
med maximalt 788 MSEK fördelat över en period av fyra år.
Beaktat att bolagets framtida finansiering inte återspeglas i
nuvarande beräkning av vinst per aktie, anser bolaget det
missvisande att beräkna det föreslagna incitamentsprogrammets
effekt på vinst per aktie.
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Not 44 Flerårsöversikt
Flerårsöversikten nedan är framtagen i syfte att visa hur den underliggande verksamheten utvecklats över tid. Då tidsperioden har
Koncernen haft olika moderbolag under åren nedan. Under vissa år har det funnits moderbolag på en högre nivå i vilka det har funnits
administrativa kostnader som därmed inte inkluderas i tabellen nedan. Detta påverkar jämförbarheten av dessa resultat.
Nedanstående mått är alternativa resultatmått som används av ledningen för att övervaka Bolagets utveckling. Denna information är inte
avsedd att presenteras i enlighet med IFRS, utan presenteras snarare i enlighet med de definitioner som används av ledningen och som
presenteras nedan.
2015

Nettoomsättning,
MSEK

2014

2013

20121)

20112)

20102)

6 209

5 993

5 633

5 410

5 305

4 923

EBITDA4)

1 990

1 893

1 900

1 736

1 734

Resultat (EBITA)5)

1 837

1 757

1 782

1 619

1 626

8,1

8,1

8,7

7,8

1 505

1 428

1 467

1 295

EBIT
Jämförelsestörande
poster

20082)

20072)

20063)

20053)

20043)

22 586 21 779 20 435 20 639 20 434 19 256 18 985 21 979 21 474 18 958 16 245 11 119

Bruttoresultat

EBITA-marginal %

20092)

20013)

20003)

9 883 10 069

8 589

7 411

2 714

2 282

2 251

1 862

1 604

1 059

676

537

487

490

469

966

594

453

398

364

401

7,0

5,9

5,3

4,6

4,0

4,2

5,4

1 307

952

441

311

222

243

279

4 731

5 418

5 139

4 647

3 944

1 352

1 201

1 406

1 341

1 438

1 250

1 087

1 285

1 222

1 329

8,0

6,5

5,7

5,8

5,7

1 295

871

740

907

790

–

–

–

–1027)

–1877)

–

–

–

–

–

–

–

–

1 878

1 764

1 796

1 619

1 626

1 250

1 189

1 472

1 222

1 329

966

594

453

398

364

401

Justerad EBITAmarginal %

8,3

8,1

8,8

7,8

8,0

6,5

6,3

6,7

5,7

7,0

5,9

5,3

4,6

4,0

4,2

5,4

–332

–329

–315

–323

–331

–379

–347

–378

–432

–22

–13

–154

–143

–176

–121

–122

Av- och
nedskrivningar av
immateriella tillgångar

–156)

20023)

Justerad EBITA

–416)

–76)

20033)

Av- och
nedskrivningar av
materiella tillgångar

–153

–136

–118

–117

–108

–102

–114

–122

–119

–109

–93

–82

–83

–89

–126

–68

Operativt kassaflöde

1 838

1 709

2 122

1 584

1 247

1 296

1 657

1 669

1 229

1 203

–

–

–

–

–

–

Operativt kassaflöde /
EBITDA,%

92,3

90,3

111,7

91,2

71,9

95,8

138,0

118,7

91,7

83,7

–

–

–

–

–

–

Medelantal anställda

4 632

4 586

4 256

4 368

4 301

4 206

4 341

4 897

4 726

4 460

3 978

3 145

2 944

3 057

2 446

2 070

1) Siffror avser konsolidering av Nybrojarl New 1 AB (556715-7812) koncernen, siffror för 2012 återfinns i Nybrojarl New 1 ABs separata finansiell rapport för 2013.
2)	Siffror avser konsolidering av Ahlsell Operations AB (publ)/Nybrojarl New 2 AB (556715-7820) koncernen. Åren 2007–2009 ingick Lettland i verksamhet under avveckling. Sifforna
för Lettland har exkluderats i tabellen ovan.
3)	Siffror avser konsolidering av Ahlsell Holding AB (556578-4732) koncernen. 2006 och 2005 enligt IFRS och 2000–2004 enligt Redovisningsrådets rekommendationer. 2006 och
2005 enligt separat finansiell rapport.
4) EBITDA = Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella- och materiella tillgångar.
5) EBITA = Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar.
6) För ytterligare information, se Not 38 Jämförelsestörande poster.
7) Poster av engångskaraktär avser omstruktureringskostnader i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
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Definitioner av nyckeltal
Antal aktier vid periodens utgång

Utestående aktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split.

Antal anställda vid periodens utgång

Antal personer som erhållit lön under periodens sista månad.

Antal stamaktier vid periodens utgång

Utestående stamaktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på operativt kapital

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Avkastning på operativt kapital
exklusive immateriella tillgångar

EBITA i procent av genomsnittligt operativt kapital (exkl. immateriella tillgångar).

EBITA

Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

EBITA-marginal, %

EBITA i procent av total nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar.

EBIT-marginal, %

Rörelseresultat i procent av total nettoomsättning.

Extern nettoskuld

Nettoskuld exklusive aktieägarlån och koncerninterna skulder och fordringar.

Justerad EBITA

EBITA exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoskuld

Räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstillgångar med avdrag för räntebärande lång- och
kortfristiga skulder.

Operativt kapital

Materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, uppskjuten
skattefordran, andelar i joint venture och rörelsekapital minskade med uppskjuten skatteskuld, avsättningar
(lång- och kortfristiga) och övriga långfristiga skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på
kvartalsdata.

Operativt kapital (exkl. immateriella
tillgångar)

Operativt kapital minskat med goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, samt tillhörande
uppskjuten skatt. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Operativt kassaflöde

Kassaflöde som baserar sig på rörelsen förutom finansiella transaktioner, skatter och förvärv samt avyttringar
av verksamheter.

Operativt kassaflöde per aktie efter
utspädning, SEK

Operativt kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Hänsyn är tagen till eventuell utspädning.

Operativt kassaflöde per aktie före
utspädning, SEK

Operativt kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Organisk tillväxt

Försäljningsökning rensat för skillnad i antal arbetsdagar, valutakursförändringar och förvärv.

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under perioden.

Resultat per aktie före utspädning, SEK

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Rörelsekapital

Varulager, kundfordringar och övriga rörelsefordringar minskat med leverantörsskulder och övriga kortfristiga
skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Vägt genomsnittligt antal utestående
aktier, efter utspädning

Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split.
Hänsyn är tagen till eventuell utspädning. I beräkningen av utspädningseffekt har hänsyn inte tagits till de
preferensaktier som via styrelsebeslut kan omvandlas till stamaktier.

Vägt genomsnittligt antal utestående
aktier, före Utspädning

Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split.
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Ordlista
Beskrivning
Aktiva kunder

Aktiva kunder i Ahlsell Sverige AB, Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy som köpte för minst 1 500
SEK, 1 500 NOK eller 150 EUR under 2015.

Anställda

Refererar till anställda som jobbar det antal timmar som motsvarar en fulltidstjänst.

BNP

Bruttonationalprodukt.

C-delar

”C-delar” är smådelar och material till lågt pris, vanligtvis hanterade i mängd, med sekundär
betydelse för slutprodukten. De utgör en liten del av kundens inköpsvolym men upptar en stor
andel av beställningarna, vilket leder till stora inköpskostnader jämfört med värdet av produkten.

DIY

Förkortning lånad från engelska för ”gör-det-själv”. Avser produkter som används när privat
personer renoverar på egen hand.

EDI

Förkortning för Electronic Data Interchange vilket är en elektronisk kommunikationsmetod för
automatisk överföring av orderdata.

EMV

Produkter sålda under eget varumärke (egna märkesvaror).

Huvudmarknader

Avser Sverige, Norge och Finland.

Korsförsäljning

Korsförsäljning avser att samma kund köper produkter från olika produktsegment.

Multi-segmentsköpare

För att kvalificera som en multisegmentsköpare måste kunden vara en aktiv kund med minst
1 procent av sina totala inköp från sitt näst största produktsegment.

PSU

Personlig skyddsutrustning.

ROT

Reparation, ombyggnad och tillbyggnad.

SKUs

Förkortning för det engelska uttrycket ”stock keeping unit” och avser lagerförda artiklar i Ahlsells
centrallager i Hallsberg, Gardemoen eller Hyvinkää

SME

SME-kunder avser små- till mellanstora företagskunder. Definitionen av SME-kunder varierar över
Ahlsells produktutbud men är baserad på omsättning som tröskelvärden i vissa fall och antal
anställda i andra fall.

VVS

Värme, ventilation och sanitet.
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Definitioner
Ahlsell, Bolaget eller Koncernen avser, beroende på sammanhanget, Ahlsell AB (publ),
org. nr 556882-8916, koncernen i vilken Ahlsell AB (publ), är moderbolag eller dotterföretag i koncernen.
Co-Lead Managers avser ABG Sundal Collier AB (”ABG”), DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial
Sverige (”DNB Markets”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB Corporate Finance (”SEB”).
Erbjudandet avser det erbjudande om förvärv av aktier som beskrivs i Prospektet.
EUR avser euro.
Euroclear avser Euroclear Sweden AB (Box 7822, 103 97 Stockholm, Sweden).
Huvudaktieägaren avser Keravel S.à r.l., ett bolag som indirekt ägs av CVC European Equity Fund V och
CVC European Equity Tandem Fund.
IFRS avser International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av Europeiska Unionen.
Joint Bookrunners avser Joint Global Coordinators och Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”),
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”), Deutsche Bank AG, London Branch
(”Deutsche Bank”), J.P. Morgan Securities plc (”J.P. Morgan”) och UBS Ltd. (”UBS”).
Joint Global Coordinators avser Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) och Goldman Sachs International
(”Goldman Sachs”).
Koden avser Svensk kod för bolagsstyrning.
Managers avser Joint Global Coordinators, Co-Lead Managers och Joint Bookrunners.
Nasdaq Stockholm avser den reglerade marknad som bedrivs av Nasdaq Stockholm Aktiebolag.
Placeringsavtalet avser det avtal om placering av aktier i Ahlsell som Bolaget, Joint Global Coordinators,
Joint Bookrunners och Huvudaktieägaren avser att ingå omkring den 27 oktober 2016, vilket beskrivs
närmare i avsnitt ”Legala frågor och kompletterande information – Väsentliga avtal – Placeringsavtal”.
Prospektet avser detta prospekt som har upprättats med anledning av Erbjudandet och upptagande till
handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.
RTM 30 september 2016 avser rullande tolv månader för perioden som avslutades den 30 september
2016.
Securities Act avser den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933.
SEK avser svenska kronor.
Säljande aktieägare avser Huvudaktieägaren, Skarvhagen Förvaltning AB, Profun Förvaltnings AB samt
ett antal befintliga och tidigare styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Bolaget som säljer
aktier i Erbjudandet.
Övertilldelningsoption avser den övertilldelningsoption som beskrivs i avsnitt ”Villkor och anvisningar –
Övertilldelningsoption”.
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Adresser
Bolaget

Co-Lead Managers

Ahlsell AB (publ)
Rosterigränd 12
117 61 Stockholm
Sverige
Telefon: 08 685 70 00

ABG Sundal Collier AB
Regeringsgatan 65
103 89 Stockholm

Joint Global Coordinators och
Joint Bookrunners
Goldman Sachs International
Petersborough Court
133 Fleet Street
EC4A 2BB London
Storbritannien
Nordea Bank AB (publ)
Smålandsgatan 17
105 71 Stockholm
Sverige

Joint Bookrunners
Carnegie Investment Bank AB
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sverige
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Norrmalmstorg 1
103 92 Stockholm
Sverige
Deutsche Bank AG, London Branch
1 Great Winchester Street
London, EC2N 2DB
Storbritannien
J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
London E14 5JP
Storbritannien
UBS Ltd.
5 Broadgate
London EC2M 2QS
Storbritannien

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA,
filial Sverige
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Sverige
Skandinaviska Enskilda Banken AB
SEB Corporate Finance
Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 Stockholm
Sverige

Revisor
KPMG AB
Evenemangsgatan 17
169 03 Solna
Sverige

Legala rådgivare till Bolaget och
Huvudaktieägaren
Beträffande svensk rätt
Roschier Advokatbyrå AB
Blasieholmsgatan 4 A
111 48 Stockholm
Sverige
Beträffande engelsk och amerikansk rätt
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
London EC4Y 1HS
Storbritannien

Legala rådgivare till Managers
Beträffande svensk rätt
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Hamngatan 2
114 87 Stockholm
Sverige
Beträffande engelsk och amerikansk rätt
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
City Place House, 55 Basinghall Street
London EC2V 5EH
Storbritannien
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