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”Vi har med ett stabilt första kvartal fortsatt byg-
get av Volati med visionen: Att vara Sveriges bästa 
ägare av medelstora bolag. I år har vi redan kun-
nat hälsa tre nya bolag välkomna till Volati-
koncernen genom tilläggsförvärv till våra dotter-
koncerner.”  
Mårten Andersson, VD
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Delårsrapport jan-mars 2016. 
 

Kvartalet januari – mars 2016. 
• Nettoomsättningen ökade till 661,3 Mkr (404,7) 
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 

ökade till 53,5 Mkr (41,7) 
• Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar 

av förvärvade övervärden (EBITA) ökade till 38,4 
Mkr (33,6) 

• Periodens resultat efter skatt ökade till 17,4 Mkr 
(10,6) 

• Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ak-
tieägare ökade till 17,5 Mkr (2,8) 

• Resultatet per stamaktie efter avdrag för utdelning på 
preferensaktier uppgick till 0,01 kr (0,01) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -16,3 Mkr (11,5) 

• Fortsatt stark finansiell ställning med nettoskuldsätt-
ning/EBITDA om 2,4 (3,0) 

• Avkastningen på eget kapital de senaste 12 månader-
na uppgick till 22,2 procent (24,3) 

• Vid en extra bolagsstämma den 14 januari fattades 
beslut om förenklad ägarstruktur samt emission av 
teckningsoptioner  

• Corroventa förvärvade i mars 2016 Ventotech AB 
som tillhandahåller patent, system och kunskap kring 
ventilationsstyrning 

Händelser efter rapportperioden. 
• Efter periodens utgång förvärvade Besikta samtliga 

aktier i ClearCar AB  
• Efter periodens utgång förvärvade Lomond       

Industrier samtliga aktier i Pagnol Gruppen AB
 
 

 

Nyckeltal.  

 
Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån 

  2016 2015 2015 Rullande  

Nettoomsättning, Mkr 661,3 404,7 2	187,6 2	444,1 

EBITDA, Mkr 53,5 41,7 274,5 286,3 

EBITA, Mkr 38,4 33,6 227,3 232,1 

EBITA marginal, % 5,8 8,3 10,4 9,5 

Rörelseresultat/EBIT, Mkr 34,5 30,7 214,3 218,1 

Net debt/EBITDA, ggr  2,4 3,0 2,3 2,4 

Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr -16,3 11,5 247,0 219,2 

Resultat per stamaktie, kr  0,01 0,01 0,27 0,24 

Eget kapital per stamaktie, kr  0,84 1,26 1,10 0,84 

Avkastning på eget kapital, %  22,2 24,3 27,8 22,2 

Genomsnittligt antal utestående            
stamaktier 1) 276,7 202,0 202,0 220,6 

Utestående antal stamaktier 1) 297,7 202,0 202,0 297,7 

Genomsnittligt antal utestående stamaktier 
efter utspädning 1) 279,9 202,0 202,0 221,4 

Utestående antal preferensaktier 1) 8,0 - - 8,0 

1) Angivet i miljoner antal aktier. I januari 2016 genomfördes ett andelsbyte där 95 722 508 stamaktier emitterades, efter 

vilket det totala antalet utestående stamaktier uppgår till 297 722 508, samtidigt emitterades 4 174 570 teckningsoptioner. 

4,1 
gånger 
Kassaflöde/ 

preferensaktie-
utdelning 

+64% 
Periodens 

resultat 
Q1 2016 
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VD HAR ORDET  

Tilläggsförvärv skapar värde. 

 
Vi har med ett stabilt första kvartal fortsatt bygget av Volati med visionen: Att vara 
Sveriges bästa ägare av medelstora bolag. I år har vi redan kunnat hälsa tre nya 
bolag välkomna till Volatikoncernen genom tilläggsförvärv till våra dotterkoncerner.  
  
Vi utvärderar löpande möjligheter att växa genom värde-
skapande förvärv som kompletterar våra dotterkoncerner 
och det är glädjande att vi hittills i år har lyckats slutföra tre 
viktiga affärer. Kompletteringsförvärv är attraktiva eftersom 
de ger oss en möjlighet till värdeskapande förvärv utan att 
addera ytterligare dotterkoncerner. Mindre kompletterings-
förvärv kan oftast ske till rimliga värderingar samtidigt som 
riskerna är lägre eftersom vi har branschkunskap. 
 Strax efter kvartalets slut förvärvade Besikta aktierna i 
ClearCar med cirka 80 besiktningsstationer i Sverige. Vi ser 
det här som en logisk affär som stärker Besiktas position 
och ger potential att öka tillväxt och lo ̈nsamhet. Inte minst 
genom att Besiktas nya affärssystem och moderna utrustning 
kan användas för fler stationer. Förvärvet av ClearCar är ett 
exempel på hur Volati har beredskap att genomföra kom-
plexa förvärv på kort tid vilket var en framgångsfaktor i det 
här fallet.  
 I mars förvärvade Corroventa aktierna i Ventotech i 
Göteborg. Med Ventotechs avancerade lösningar för venti-
lationsstyrning kan Corroventa stärka sitt erbjudande till 
byggföretag i Norden.  
 I linje med vår strategi i Lomond Industrier har vi i maj 
genomfört ytterligare ett tilläggsförvärv. Lomond Industrier 
förvärvade då Pagnol Gruppen och breddar därmed kund-
basen och produktutbudet inom hem och trädgård samt får 
mer utväxling på sin lager- och logistikplattform.  
 
Ett stabilt kvartal 
Första kvartalet innebar en fortsatt stabil utveckling för 
Volati. Kassaflödet under kvartalet är säsongsmässigt lägre 
till följd av uppbyggnad av rörelsekapital. Utdelnings-
kapaciteten är fortsatt god och kassaflödet från den löpande 
verksamheten i relation till preferensutdelningen under de 
senaste tolv månaderna var 4,1 gånger. Vi fortsätter att växa 
och ökade omsättningen med 63 procent till 661 Mkr och 
EBITA steg med 14 procent till cirka 38 Mkr. Ökningen 
jämfört med 2015 är delvis en konsekvens av förvärvet förra 

året av Lomond Industrier, men kommer även från en posi-
tiv utveckling i ett antal av våra åtta dotterkoncerner.  
 Den av våra dotterkoncerner som uppvisade allra 
starkast utveckling under kvartalet är Corroventa. Bolaget 
lyckades möta en kraftigt ökad efterfrågan på grund av för 
säsongen ovanligt stora översvämningar i framförallt Eng-
land och fick utväxling på sitt produktledarskap och sin 
uthyrningsverksamhet. Dotterkoncernerna me&i och 
Kellfri mötte dock fortsatta utmaningar under kvartalet 
och vi arbetar tillsammans med båda bolagen för att vidta 
rätt åtgärder. 
 
Volati Management Program 
Volatis framgång har sedan starten för 13 år sedan i hög 
grad baserats på duktiga medarbetares insatser och kompe-
tens. Nu har vi lanserat Volati Management Program för 
att ge unga talanger chansen till en spännande karriär hos 
våra dotterkoncerner. Vi ser programmet som ett viktigt 
redskap för oss att långsiktigt bygga kompetensen inom 
Volati och hjälpa fram framtida ledningspersoner.  
 
Steg vidare  
För knappt ett år sedan noterade vi vår preferensaktie på 
Nasdaq First North Premier. Sedan dess har Volati vuxit 
kraftigt och vi har fortsatt att utveckla bolaget vad gäller 
kompetens och processer. Det känns därför naturligt för 
oss att notera oss på börsens huvudlista och vi har börjat 
förbereda en flytt av preferensaktien dit.  
 Jag ser fram emot ett fortsatt aktivt och intressant 
år för Volati. Vi har finansiell kapacitet att genomföra 
ytterligare förvärv under året när rätt möjligheter dyker 
upp. När vi tittar på förvärvskandidater är vi noggranna 
och kräsna men vi vet att det finns bra bolag därute 
som skulle passa oss väl och vi arbetar löpande med att 
utvärdera intressanta möjligheter.  
 
Mårten Andersson, VD
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Om Volati. 
 
 
Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bra bolag till rimliga värde-
ringar och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Inrikt-
ningen är förvärv av nordiska, välskötta bolag, vanligtvis i samband med 
generationsskiften. Stor vikt läggs vid att identifiera utvecklingspotentialen 
för tillväxt och förbättrade kassaflöden, exempelvis genom internationell 
expansion. 
 

Volati har sedan 2003 byggt upp en 
industrigrupp som per den 31 mars 
2016 bestod av åtta dotterkoncerner 
med verksamheter i 15 europeiska 
länder och med 1 025 anställda. Det 
är verksamheter i skilda branscher, 
såväl tillverkningsindustri som han-
dels- och tjänsteföretag. Volatis 
finansiella utveckling sedan verk-
samheten grundades framgår av 
diagrammet intill (angivet i Mkr). 
 

Finansiella mål 
• Den genomsnittliga tillväxten i EBITA ska överstiga 15 

procent per år. Tillväxten ska ske genom organisk till-
växt och genom förvärv. Under det första kvartalet 2016 
ökade EBITA med 14 procent jämfört med motsva-
rande period 2015. EBITA-tillväxten beräknad på rul-
lande femårsssnittet var vid utgången av 2015 i genom-
snitt 61 procent per år. 

• Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital ska 
överstiga 20 procent per år. Vid utgången av det första 
kvartalet 2016 uppgick avkastningen på eget kapital till 
22 procent för de senaste tolv månaderna.	
	

	
• Nettoskulden i relation till EBITDA (”ND/EBITDA”) 

för de senaste tolv månaderna ska normalt vara mellan 
2,0 till 3,5 gånger. (ND/EBITDA beräknas proforma i 
enlighet med gällande finansieringsavtal.) Vid utgången 
av det första kvartalet 2016 var ND/EBITDA 2,4.  

• Preferensaktierna ska erhålla en utdelning om 8,00 kr 
per aktie årligen. Därutöver är målet en årlig utdelning 
på stamaktier motsvarande 0-30 procent av resultatet ef-
ter skatt. Styrelsens förslag inför årsstämman 2016 är en 
utdelning på stamaktierna om 0,08 kr per aktie motsva-
rande 19 procent av resultatet efter skatt år 2015. Samt 
en utdelning om 8,00 kr per preferensaktie. 
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Finansiell utveckling koncernen. 
Omsättning  
Nettoomsättningen för koncernen uppgick under perioden till 661,3 Mkr (404,7), vilket 
motsvarar en ökning om 63 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ök-
ningen är främst en effekt av förvärvet av Lomond Industrier som skedde i mitten av au-
gusti 2015 och som bidrog med 257,8 Mkr. Den organiska tillväxten var 5,4 procent och 
valutakurseffekten -2,2 procent. Effekten av förvärv och avyttringar på tillväxten var 60,2 
procent. Den organiska tillväxten var främst relaterad till ökad omsättning för Corroventa, 
Ettikettoprintcom samt Lomond Industrier. 
 
Resultat  
Under perioden uppgick rörelseresultatet före nedskrivningar och avskrivningar av förvär-
vade övervärden (EBITA) till 38,4 Mkr (33,6) vilket motsvarar en ökning om 14,3 procent. 
Resultatökningen förklaras av förvärvet av Lomond Industrier. Organiskt sjönk EBITA 
med 3,0 Mkr under perioden på grund av försämrad lönsamhet i några av dotterkoncerner-
na. Periodens resultat efter skatt ökade med 64 procent till 17,4 Mkr (10,6). Resultatet efter 
skatt hänförligt till moderbolagets ägare ökade under perioden till 17,5 Mkr (2,8). Minorite-
tens andel av resultatet uppgick till -0,1 Mkr (7,8). Förändringen förklaras av förenklingen 
av ägarstrukturen i koncernen som genomfördes i januari 2016. 
 
Händelser efter rapportperiodens utgång 
Tilläggsförvärv till befintliga dotterkoncerner är en central del i Volatis strategi för att skapa 
långsiktig värdetillväxt. Att genom mindre förvärv accelerera implementeringen av en dot-
terkoncerns strategi är potentiellt värdeskapande. Volati bedömer risken vid tilläggsförvärv 
som lägre än vid plattformsförvärv då det redan finns kunnande om branschen och en 
mottagarorganisation i den förvärvande dotterkoncernen. 
 
Besikta förvärvade ClearCar AB 
Besikta förvärvade den 8 april ClearCar AB med cirka 80 besiktningsstationer i Sverige. 
ClearCar redovisade för 2015 en omsättning om cirka 82 Mkr och ett rörelseresultat före 
avskrivningar om cirka 4 Mkr. ClearCar har vuxit snabbt sedan bolaget grundades 2011 och 
etablerade under 2015 totalt 28 nya stationer. 
  
Besikta har efter Volatis förvärv 2013 etablerat 22 nya stationer. Den enskilt viktigaste 
parametern för kunders val av besiktningsstation är närhet. Att förtäta stationsnätet i syd-
västra Sverige är därför en viktig strategi för Besikta. ClearCar har framgångsrikt etablerat 
sig framförallt på mindre orter som tidigare saknat lokal besiktningsstation. Att kombinera 
detta stationsnätverk med Besiktas infrastruktur ger förutsättning att realisera skalfördelar 
inom till exempel IT och kvalitet.   
  
Bakgrunden till förvärvet är att ClearCar i slutet på februari 2016 fick sin ackreditering 
indragen av kontrollorganet Swedac vilken de kort därefter fick tillbaka i väntan på ytterli-
gare rättslig prövning. Volati och Besiktas förmåga att skyndsamt och effektiv hantera 
situationen möjliggjorde att förvärvet kunde genomföras på fyra veckor. 
  
Köpeskilling för ClearCar uppgick till cirka 40 Mkr på kassa- och skuldfri basis. Integrat-
ionen beräknas leda till omstruktureringskostnader om cirka 10 Mkr som främst kommer 
att belasta det andra kvartalet 2016. Sammantaget beräknas förvärvet ha en viss negativ 
resultatpåverkan för Volati under innevarande räkenskapsår. Under året kommer ClearCars 
stationer och medarbetare succesivt att införlivas i Besiktas organisation och varu-
märke. Under 2017 beräknas den förvärvade verksamheten uppnå marginaler motsvarande 
dem i Besikta.  
 
  

+63% 
Omsättning 

Q1 2016 

+64% 
Periodens 

resultat 
Q1 2016 
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Lomond Industrier förvärvade Pagnol Gruppen AB 
Lomond Industrier förvärvade den 16 maj 2016 samtliga aktier i Pagnol Gruppen AB i 
Malmö med en årsomsättning om cirka 100 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 
cirka 17 Mkr. I Pagnol Gruppen ingår bland annat Miljöcenter i Malmö AB och Bröderna 
Berglund AB. Genom förvärvet får Lomond Industrier tillgång till ett kompletterande 
sortiment inom hem och trädgård samt nya kundsegment. 
 
Lomond Industrier har under åren byggt upp en mycket effektiv och skalbar lager och 
logistikplattform bl.a. med hjälp av en skräddarsydd IT-lösning. Lomond Industrier har 
under de senaste åren framgångsrikt förvärvat och integrerat bolag. En viktig del av Lo-
mond industriers strategi är att växa i närliggande nischer genom förvärv. Förvärvet av 
Pagnol Gruppen stämmer bra med denna strategi. Köpeskillingen för samtliga aktier, inklu-
sive nettokassan, uppgick till 114,3 Mkr. Vid årsskiftet uppgick nettokassan i Pagnol Grup-
pen till 19,4 Mkr. Innan tillträdet har fastighet i Pagnol Gruppen avyttrats till ett värde om 
cirka 16,2 Mkr vilket har ökat nettokassan på tillträdet med motsvarande belopp. Förvärvet 
beräknas ha en positiv resultatpåverkan för Volati under innevarande räkenskapsår. 
 
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -16,3 Mkr (11,5). 
Förändringen i kassaflödet jämfört med föregående år är främst en effekt av förvärvet av 
Lomond Industrier som har säsongsvariationer med en uppbyggnad av rörelsekapitalet 
under början av året. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,7 Mkr         
(-8,0). Investeringar i anläggningstillgångar i dotterkoncernerna uppgick till 8,2 Mkr (18,5) 
och avsåg främst löpande investeringar i maskiner samt viss produkt- och systemutveckl-
ing. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar uppgick till 9,7 Mkr (-) och avsåg för-
säljning av aktier i Urb-it samt erhållande av återbetalning av säljarreversen från förvärvaren 
av Sandberg & Söner. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -22,7 Mkr  
(-27,2). Kassaflödet från finansieringsverksamheten påverkades främst av utdelning till 
preferensaktieägarna om 16,0 Mkr under perioden. Det totala kassaflödet för perioden 
uppgick till -39,6 Mkr (-23,7 Mkr).  
 
Eget kapital  
Summa eget kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 1 079,0 Mkr (1 050,9). 
Ökningen av eget kapital för koncernen är främst hänförlig till periodens totalresultat. Eget 
kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade under perioden från 969,8 Mkr per 
den 31 december 2015 till 1 070,5 Mkr den 31 mars 2016.  Förändringen förklaras av för-
enklingen av ägarstrukturen i koncernen som genomfördes i januari 2016. Avkastning på 
eget kapital för de senaste 12 månaderna uppgick till 22,2 procent (27,8). Soliditeten ökade 
till 37,7 procent jämfört med 37,2 procent vid utgången av 2015 och eget kapital per stam-
aktie uppgick till 0,84 kronor jämfört med 1,10 kronor vid utgången av 2015. 
 
Skuldsättning 
Den externa bankfinansieringen uppgick vid periodens slut till 939,2 Mkr jämfört med        
951,7 Mkr per den 31 december 2015. Totala skulder uppgick till 1 781,4 Mkr jämfört med     
1 774,9 Mkr per den 31 december 2015. De räntebärande skulderna inklusive pensions-
åtaganden uppgick vid utgången av perioden till 1 036,4 Mkr jämfört med 1 042,5 Mkr per 
den 31 december 2015. Vid utgången av perioden uppgick likvida medel och outnyttjade 
kreditfaciliteter till 362,1 Mkr, varav outnyttjad del av checkkredit uppgick till 200,0 Mkr 
och likvida medel till 162,1 Mkr.  
 
Säsongsvariationer 
Volatis dotterkoncerner verkar inom flera olika branscher och marknader. Sammantaget är 
koncernen påverkad av säsongsvariationer avseende kassaflödet och resultat där det fjärde 
kvartalet generellt har starkast kassaflöde och resultat och det första kvartalet har det lägsta 
kassaflödet och resultatet. 

22% 
Avkastning på 

eget kapital  

2,4 ggr 
Nettoskuld-

sättning/ 
EBITDA 
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Volatis dotterkoncerner. 
Volati bestod per den 31 mars 2016 av åtta dotterkoncerner med verksamheter i 15 europe-
iska länder och med totalt 1 025 anställda. Bolagen är verksamma i skilda branscher. I dot-
terkoncernerna är såväl tillverkningsindustri som inköps- och tjänsteföretag representerade. 
 
Dotterkoncernernas andel av Volatis omsättning och resultat 
För perioden april 2015 – mars 20161 

 

 
 

 
1) Dotterkoncernernas	andel	är	inte	beräknat	proforma	för	förvärvet	av	Lomond	Industrier	som	i	ovan	beräkning	endast	ingår	under	

perioden	17	augusti	2015	till	31	mars	2016.	

	 	

Omsättning 2	444	Mkr
Besikta	Bilprovning,	20%

Corroventa,	7%

Ettikettoprintcom,	9%

Kellfri,	9%

Lomond	Industrier,	28%

me&i,	7%

NaturaMed	Pharma,	7%

Tornum,	13%
1) För	perioden	17	aug 2015	- 31	mar	2016.

2)

1)

EBITA 232	Mkr

Besikta	Bilprovning,	16%

Corroventa,	13%

Ettikettoprintcom,	11%

Kellfri,	2%

Lomond	Industrier,	23%

me&i,	7%

NaturaMed	Pharma,	18%

Tornum,	9%
1)	 För	perioden	17 aug	2015	- 31	mar	2016.

1)
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	 Besikta 
 
Besikta bedriver fordonsbesiktningsverksamhet i sydvästra Sverige vid 78 besiktnings-
stationer och genomför cirka 1,6 miljoner besiktningar per år. Efter förvärvet av ClearCar 
som genomfördes i april 2016 kommer Besikta att ha 160 besiktningsstationer. 
 
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 123,4 Mkr (123,2) och EBITA till 9,7 Mkr 
(14,9). Besiktas marknadsandel av antalet besiktade fordon under det första kvartalet ökade 
till 21,8 procent (19,5 procent vid utgången av 2015). Det nya affärssystemet har fungerat 
väl under det första kvartalet och de operativa kostnaderna relaterat till IT har reducerats 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år samtidigt som avskrivningarna på systemet 
påbörjats vilket negativt påverkar Besiktas EBITA-resultat. Efter rapportperiodens utgång 
förvärvades aktierna i ClearCar AB. Se vidare under rubriken Händelser efter rapportperi-
odens utgång. 
 

 
Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån  

 
2016 2015 2015 rullande 

Nettoomsättning, Mkr 123,4 123,2 479,5 479,7 

EBITA, Mkr 9,7 14,9 49,5 44,3 

EBITA-marginal (%) 7,8 12,1 10,3 9,2 
	

Förvärvstidpunkt: Volati tog över driften och det bestämmande inflytandet i mars 2013 och förvär-
vade samtliga aktier i mars 2015. Volatis direkta och indirekta ägarandel per den 31 mars 2016 
uppgår till 100,0 procent av kapital och röster. 

www.besikta.se	
	

	 Corroventa 

	
Corroventa utvecklar och producerar produkter och tekniker för att åtgärda fukt, lukt och 
radon för företag inom sanerings- och byggnadssektorn. Corroventa är en av de största 
leverantörerna i Europa och ett antal av produkterna är skyddade genom patent. Corroven-
tas kunder är i första hand saneringsbolag, specialinriktade torkföretag, företag som arbetar 
med att förbättra boendemiljön samt byggbolag.  
 
I mars förvärvades Ventotech vars avancerade lösningar för ventilationsstyrning bidrar till 
att utveckla Corroventas erbjudande till byggföretag i Norden.  
 
Nettoomsättningen under perioden ökade till 51,8 Mkr (36,9) och EBITA ökade till 12,4 
Mkr (4,4). Omsättningsökningen under perioden uppgick till 40,3 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. Omsättningstillväxten är en effekt av ökad försäljning 
av bolagets nyutvecklade produkter, ökad uthyrning till följd av ovanligt stora vinteröver-
svämningar i Frankrike och England samt tillväxt inom boendesegmentets försäljning av 
krypgrundsavfuktare och vindsavfuktare. Andelen av omsättningen från uthyrning av ma-
skiner ökade till 21,6 procent (19,7) vilket hade positiv påverkan på EBITA-marginalen för 
Corroventa.  
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Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån  

 
2016 2015 2015 rullande 

Nettoomsättning, Mkr 51,8 36,9 163,4 178,3 

EBITA, Mkr 12,4 4,4 27,8 35,8 

EBITA-marginal (%) 24,0 12,0 17,0 20,1 
	

Förvärvstidpunkt: mars 2007. Volatis direkta och indirekta ägarandel per den 31 mars 2016 uppgår 
till 96,0 procent av kapital och röster. 

www.corroventa.se	
	

	 Ettikettoprintcom 
	

Ettikettoprintcom erbjuder både självhäftande etiketter och system för etikettering. Bolaget 
strävar efter att vara den självklara partnern för utveckling, produktion och applicering av 
självhäftande etiketter för säljande produkter och förpackningar.  
 
Nettoomsättningen under perioden ökade med 9,6 procent och uppgick till 56,7 Mkr 
(51,7). Även EBITA förbättrades jämfört med föregående år till 7,6 Mkr (6,9). Under första 
kvartalet producerades och dellevererades ett större projekt för systemverksamheten och 
samtidigt har volymerna inom tryckeriverksamheten ökat vilket bidragit till förbättringen av 
resultatet. 
 

 
Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån  

 
2016 2015 2015 rullande 

Nettoomsättning, Mkr 56,7 51,7 217,5 222,4 

EBITA, Mkr 7,6 6,9 30,0 30,7 

EBITA-marginal (%) 13,5 13,4 13,8 13,8 
 
Förvärvstidpunkt: september 2011. Volatis direkta och indirekta ägarandel per den 31 mars 2016 
uppgår till 96,0 procent av kapital och röster. 

www.ettikettoprintcom.se 
	

	 Kellfri 
	

Kellfri konstruerar, köper in och monterar maskiner, vagnar, traktorer och tillbehör för 
lant- och skogsbruk. Kellfri har ett brett produktsortiment som bland annat innehåller 
balgripar, foderhäckar, grönytemaskiner, skogsmaskiner och traktorer. Kellfri säljer främst 
till kunder i Norden och Polen och huvuddelen av produkterna säljs under det egna varu-
märket Kellfri.  
 
Kellfris omsättning minskade under perioden till 38,0 Mkr (43,2). EBITA uppgick till -2,7 
Mkr (-0,6 Mkr). Lönsamhetsutvecklingen var fortsatt negativ. Fokus har under kvartalet 
varit att öka bruttomarginalerna som under föregående år föll på grund av USD-
förstärkningen. Till följd av den fallande omsättningen har dock lönsamheten fortsatt att 
försämras. Ytterligare arbete med resultatförbättrande åtgärder kommer genomföras under 
året. 
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Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån  

 
2016 2015 2015 rullande 

Nettoomsättning, Mkr 38,0 43,2 220,6 215,4 

EBITA, Mkr -2,7 -0,6 6,4 4,3 

EBITA-marginal (%) neg neg 2,9 2,0 
 
Förvärvstidpunkt: november 2010. Volatis direkta och indirekta ägarandel per den 31 mars 2016 
uppgår till 96,0 procent av kapital och röster. 

www.kellfri.se	
	

	 Lomond Industrier 
	

Lomond Industrier är en Malmöbaserad grupp av väletablerade handelsbolag med den 
nordiska järn- och byggfackhandeln som huvudsakliga kunder. I företagsgruppen återfinns 
ett flertal starka varumärken med utveckling, tillverkning och försäljning i dotterbolagen 
Habo Gruppen, Bårebo Nordic och Sörbö Industribeslag samt grossistverksamhet inom 
Thomée Gruppen.  
 
Lomond Industrier fortsatte under det första kvartalet dra nytta av den starka underlig-
gande utvecklingen i bygg- och järnvaruhandeln och uppvisade en positiv försäljningsut-
veckling. Nettoomsättningen i Lomond Industrier ökade under perioden till 257,8 Mkr 
(241,2). Under det första kvartalet gjordes en omvärdering av tilläggsköpeskilling, hänförlig 
till förvärvet av Sörbö Industribeslag, vilket hade en negativ EBITA-effekt om 3,9 Mkr. 
Efter rapportperiodens utgång förvärvades aktierna i Pagnol Gruppen AB vilket kommer 
innebära utveckling av produktutbudet. Se vidare under rubriken Händelser efter rapport-
periodens utgång. 
 

 
Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån  

 
2016 2015 2015 rullande 

Nettoomsättning, Mkr 257,8 241,2 1097,1 1 113,7 
EBITA, Mkr 11,6 16,4 107,8 103,0 
EBITA-marginal (%) 4,5 6,8 9,8 9,3 
 
Lomond Industrier förvärvades den 17 augusti 2015 men i tabellen ovan är den finansiella informat-
ionen angiven som om Lomond Industrier hade förvärvats den 1 januari 2015 och inkluderar finan-
siella utvecklingen i de verksamheter som vid förvärvsdagen var dotterbolag till Lomond Industrier. 
Förvärvstidpunkt: augusti 2015. Volatis direkta och indirekta ägarandel per den den 31 mars 2016 
uppgår till 74,2 procent av kapital och röster. 

www.lomondindustrier.se	
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	 me&i 
	

me&i designar och låter tillverka kvalitetskläder för barn och deras föräldrar. Försäljningen 
sker via hemförsäljning av cirka 800 säljare i Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och 
Tyskland.  
 
Nettoomsättningen under perioden minskade jämfört med föregående år till 50,1 Mkr 
(61,8). Även EBITA minskade och uppgick till 7,8 Mkr (12,1). Den försämrade utveckling-
en är främst en effekt av en lägre aktivitet i Finland vilket bedöms vara en följd av sämre 
konjunktur och att aktiviteten i säljkåren generellt varit lägre. 
 

 
Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån  

 
2016 2015 2015 rullande 

Nettoomsättning, Mkr 50,1 61,8 178,5 166,9 
EBITA, Mkr 7,8 12,1 22,2 17,9 
EBITA-marginal (%) 15,6 19,6 12,4 10,7 

	
Förvärvstidpunkt: december 2013. Volatis direkta och indirekta ägarandel per den 31 mars 2016 
uppgår till 60,0 procent av kapital och röster. 

www.meandi.com	
	

	 NaturaMed Pharma 
 
NaturaMed Pharma är en av Skandinaviens ledande leverantörer av kosttillskott, växtbase-
rat läkemedel och hälsoprodukter vilka skickas direkt hem till konsumenter i abonnemangs-
baserade lösningar.  
 
Nettoomsättningen under perioden jämfört med föregående år ökade och uppgick till 42,8 
Mkr (41,7). EBITA ökade till 7,0 Mkr (3,5) under perioden. Lägre marknadsföringskostna-
der har haft en positiv effekt på lönsamheten samtidigt som kundbasen varit stabil. 
 

 
Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån  

 
2016 2015 2015 rullande 

Nettoomsättning, Mkr 42,8 41,7 180,3 181,5 

EBITA, Mkr 7,0 3,5 45,4 48,9 

EBITA-marginal (%) 16,3 8,3 25,2 26,9 
 
Förvärvstidpunkt: juni 2014. Volatis direkta och indirekta ägarandel per den 31 mars 2016 uppgår till 
92,5 procent av kapital och röster. 

www.naturamed-pharma.se	
 	



 

Volati AB  -  Delårsrapport januari-mars 2016  12 

	
	

	
Tornum är en av de större leverantörerna av helhetslösningar för spannmålsanläggningar 
till lantbruk och spannmålsindustri i Norden och östra Europa. Produktprogrammet inklu-
derar spannmålstorkar, luft- och lagringsfickor, silos samt ett brett sortiment av tillbehör, 
transportörer och elautomatik.  
 
Nettoomsättningen under perioden minskade till 41,0 Mkr (49,8) och EBITA försämrades 
till -5,0 Mkr (-1,7). Under kvartalet var ett antal större pågående projekt ännu inte slutförda 
varför fakturering inte skett vilket har påverkat såväl omsättning som lönsamheten negativt. 
Orderstocken vid utgången av det första kvartalet har ökat kraftigt och uppgick till 175,6 
Mkr (95,2 Mkr). 
 

 
Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån  

 
2016 2015 2015 rullande 

Nettoomsättning, Mkr 41,0 49,8 324,5 315,8 

EBITA, Mkr -5,0 -1,7 28,7 25,4 
EBITA-marginal (%) neg neg 8,9 8,1 

	
Förvärvstidpunkt: februari 2004. Volatis direkta och indirekta ägarandel per den den 31 mars 2016 
uppgår till 96,0 procent av kapital och röster.   

www.tornum.se	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................		
	
	

  

	

 
Tornum 
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Övrig information 
 
Aktiekapital 
Antalet utestående stamaktier uppgick till 297 772 508 vid utgången av kvartalet. Aktiekapi-
talet uppgick därmed per den 31 mars 2016 till 5,3 Mkr. Därutöver har Volati 4 174 570 
teckningsoptioner emitterade till en ledande befattningshavare. 
 
Volati har två aktieslag – stamaktier, som är onoterade, samt preferensaktier som sedan den 
8 juni 2015 är noterade på Nasdaq First North Premier under kortnamnet VOLO PREF. 
Antalet preferensaktieägare var vid utgången av det första kvartalet 3 149. Varje preferens-
aktie ger företrädesrätt till 8,00 kr årlig utdelning som delas ut med 2,00 kr per kvartal.  
 
Den 14 januari 2016 genomfördes en extra bolagsstämma i Volati med syfte att förenkla 
ägarstrukturen i koncernen och att genomföra en emission av teckningsoptioner. Stämman 
beslutade att emittera stamaktier i en apportemission som innebar att dotterbolaget Volati 
2, blev ett helägt dotterbolag till Volati. Apportemissionen var riktad till de befintliga mino-
ritetsägarna i Volati 2, det vill säga styrelseledamoten Patrik Wahlén, verkställande direktö-
ren Mårten Andersson och CFO:n Mattias Björk. Stämman beslutade, i enlighet med styrel-
sens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om apportemission av 
stamaktier varigenom aktiekapitalet ökades med 2 393 062,70 kronor genom nyemission av 
95 722 508 nya stamaktier, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor.  
 
Efter andelsbytet ägs stamaktierna i Volati till 57,8 procent av styrelseordförande Karl 
Perlhagen, till 32,6 procent av Patrik Wahlén, till 4,8 procent av Mårten Andersson och till 
4,8 procent av Mattias Björk. Vidare beslutade stämman om emission av teckningsoptioner. 
Teckningsrätt tillkom Voria Fattahi, investeringsansvarig i Volati AB. 
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Aktieägarstruktur 31 mars 2016 
Rösträtter och aktiekapitalandelar 

Aktieslag Antal 
Rösträtt per 

aktie Antal röster  
Rösträtts-

andel 
Aktiekapital-

sandel 

Stamaktier 297 722 508 1,0 297 722 508 99,7% 97,4% 
Preferensaktier 8 018 867 0,1 801 887 0,3% 2,6% 

Summa 305 741 375 
 

298 524 395 100,0% 100,0% 

 
Aktieägare per land 

 
Antal Röstandel 

Sverige 3 102 99,9% 

Övriga länder 47 0,1% 

Totalt 3 149 100,0% 

 
Antal aktieägare 
 
Antal aktier Antal aktieägare 
1-500 2 306 
501-1 000 300 
1 001-10 000 462 
10 001- 81 
Totalt 3 149 

 
Aktieägarstruktur 1) 

 
Antal aktier Andel av  

Namn Stamaktier Preferensaktier Aktiekapital Röster 

Karl Perlhagen 172 200 000 1 020 866 56,66% 57,72% 

Patrik Wahlén 96 958 912 53 170 31,73% 32,48% 

Mårten Andersson 14 281 798 9 434 4,67% 4,78% 

Mattias Björk 14 281 798 9 434 4,67% 4,78% 

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension - 511 676 0,17% 0,02% 

SEB S.A. Client Assets UCITS. - 334 206 0,11% 0,01% 

Nordea Liv & Pension - 306 150 0,10% 0,01% 

Nordea Investment Funds - 291 666 0,10% 0,01% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB - 267 395 0,09% 0,01% 

Skandinaviska Enskilda Banken S.A. - 250 087 0,08% 0,03% 

AB 1909 i Sigtuna - 200 000 0,07% 0,01% 

JP Morgan Bank Luxemburg - 150 000 0,05% 0,01% 

UBS Switzerland AG - 150 000 0,05% 0,01% 

JRS Asset Management AB - 126 510 0,04% 0,01% 

Catella Bank Filial - 113 460 0,04% 0,01% 

Summa 15 största ägare 297 722 508 3 794 054 98,63% 99,86% 

Övriga aktieägare - 4 224 813 1,37% 0,14% 

Totalt 297 722 508 8 018 867 100,00% 100,00% 

1) Aktieägarstrukturen är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden per den 31 mars 2016. 
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Transaktioner med närstående	
Under rubriken Aktiekapital finns andelsbytet och den teckningsoption som genomfördes 
den 16 januari 2016 beskrivet. I samband med andelsbytet genomfördes ytterligare förenk-
ling av den legala strukturen varvid en mindre aktiepost i Urb-it AB avyttrades till aktieä-
gare i Volati för 3,6 Mkr utan något rearesultat samt de utestående aktierna i det delägda 
dotterbolaget Volati Ventures AB som ägdes av aktieägare i Volati AB förvärvades för 20,6 
Tkr. I januari 2016 förvärvade Corroventas VD Per Ekdahl 4,0 procent av aktierna i 
Corroventa. Samtliga transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga villkor. 
 
Finansiell kalender 
Nedan är Volati AB:s finansiella kalender:  
• Årsstämma för 2015  18 maj 2016 
• Andra kvartalet 2016 16 augusti 2016 
• Tredje kvartalet 2016 11 november 2016 
• Bokslutskommuniké 2016  21 februari 2017 

Årsstämma 2016  
Volati AB:s årsstämma 2016 kommer att hållas kl 16:00 den 18 maj 2016 i Stockholm på 
Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas 
klockan 15.45.  
 
Utdelning 2016 
Styrelsen i Volati AB föreslår för årsstämman 2016 att 23 817 800,64 kronor, motsvarande 
0,08 kronor delas ut till stamaktieägarna i Volati AB och 64 150 936 kronor, motsvarande 
8,00 kr per aktie, delas ut till preferensaktieägarna. 
 
Utbetalningar av utdelning till preferensaktieägare 
Varje preferensaktie ger företrädesrätt till 8,00 kr i årlig utdelning som delas ut med 2,00 kr 
per kvartal. Nedanstående tabell redogör för de olika tidpunkterna för utdelningen på pre-
ferensaktierna: 
 
Augusti 20161 
• Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 3 augusti 2016 
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning  5 augusti 2016 
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear2  10 augusti 2016 

November 20161 
• Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 2 november 2016 
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning  4 november 2016 
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear2  9 november 2016 

Februari 20171 
• Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 1 februari 2017 
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning  3 februari 2017 
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear2  8 februari 2017 

Maj 20171 
• Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 3 maj 2017 
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning  5 maj 2017 
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear2  10 maj 2017 
 

                                                             
1	Beslut	om	utdelning	sker	vid	årsstämman	i	maj	2016	för	preferensaktierna	för	utdelningarna	i	augusti	och	
november	2016	samt	februari	och	maj	2017.	
2	Utbetalning	av	utdelningen	sker	normalt	på	tredje	bankdagen	efter	avstämningsdagen	för	svenska	emitten-
ter.	Euroclear	Sweden	administrerar	utbetalningen	varför	Volati	inte	styr	över	detta	datum.	
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande över-
sikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför. 
 
Volati AB (publ) 
Styrelsen och verkställande direktören 
Stockholm den 18 maj 2016 
 
 
 
 
 Karl Perlhagen  Patrik Wahlén 
 Styrelsens ordförande Styrelseledamot 
 
 
 
 
Björn Garat  Anna-Karin Celsing Mårten Andersson 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande direktör 
 
 
 
 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Informationen är sådan som Volati AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades 
för offentliggörande klockan 08.30 den 18 maj 2016.  
  

 
Volati AB (publ)  
Organisationsnummer 556555-4317 
Engelbrektsplan 1	
114 34 Stockholm 
Tel: 08-21 68 40  
www.volati.se 

För mer information, kontakta: 
Mårten Andersson, VD, 072 – 735 42 84, marten.andersson@volati.se 
Mattias Björk, CFO, 070 – 610 80 89, mattias.bjork@volati.se 
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Finansiella rapporter. 
Koncernens resultaträkning 
 

        

 
Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån 

Mkr 2016 2015 2015 rullande 

     Rörelsens intäkter 
    Nettoomsättning 661,3 404,7 2 187,6 2 444,1 

     Rörelsens kostnader 
    Råvaror och förnödenheter -309,9 -129,7 -933,1 -1 113,3 

Övriga externa kostnader -119,2 -102,6 -413,0 -429,6 
Personalkostnader -173,3 -130,8 -582,1 -624,6 
Övriga rörelseintäkter 0,7 0,2 18,4 18,9 
Övriga rörelsekostnader -6,0 -0,1 -3,3 -9,3 
EBITDA 53,5 41,7 274,5 286,3 
Avskrivningar -15,1 -8,1 -47,2 -54,3 
EBITA 38,4 33,6 227,3 232,1 

Avskrivningar hänförliga till förvärvade övervärden -3,9 -2,9 -12,9 -13,9 
Rörelseresultat/EBIT 34,5 30,7 214,3 218,1 

Finansiella intäkter och kostnader 
    Finansiella intäkter 4,2 1,1 22,6 25,7 

Finansiella kostnader -14,6 -15,0 -75,6 -75,2 
Resultat före skatt 24,1 16,8 161,3 168,6 
Skatt -6,8 -6,2 -35,4 -36,0 
Periodens resultat 17,4 10,6 125,9 132,7 
 
Hänförligt till: 

    Moderbolagets ägare 17,5 2,8 92,7 107,3 
Innehav utan bestämmande inflytande -0,1 7,8 33,3 25,4 

     Resultat per stamaktie, kr 1) 0,01 0,01 0,27 0,18 
Resultat per stamaktie efter utspädning, kr 3) 0,01 0,01 0,27 0,18 

     Antal stamaktier 297 722 508 202 000 000 202 000 000 297 722 508 
Antal stamaktier efter utspädning 3) 301 897 078 202 000 000 202 000 000 301 897 078 
Genomsnittligt antal stamaktier 276 684 594 202 000 000 202 000 000 220 619 995 
Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 3) 279 941 676 202 000 000 202 000 000 221 432 034 
Antal preferensaktier 8 018 867 8 018 867 8 018 867 8 018 867 
Utdelning per preferensaktie, kr 2) 2,00 - 4,00 4,00 
     

1) Vid beräkningen av resultat per stamaktie avräknas utdelning till preferensaktier om 16,0 Mkr per kvartal för period efter 8 juni 2015. 

2) Utdelning sker med 8,00 kr per preferensaktie och erläggs med 2,00 kr per kvartal. 

3) I januari 2016 genomfördes ett andelsbyte där 95 722 508 stamaktier emitterades, efter vilket det totala antalet utestående stamaktier uppgår till 297 722 

508, samtidigt emitterades 4 174 570 teckningsoptioner. 
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Koncernens rapport över totalresultat	

 
Jan-mar Jan-mar Helår 

Mkr 2016 2015 2015 

    Periodens resultat 17,4 10,6 125,9 
Övrigt totalresultat 

   Periodens omräkningsdifferenser 9,3 0,4 -33,7 
Periodens övrigt totalresultat 9,3 0,4 -33,7 

    Periodens summa totalresultat 26,7 11,0 92,2 

    Periodens summa totalresultat hänförligt till 
   moderbolagets ägare 26,5 3,2 76,9 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 7,8 15,3 
 
 
Nyckeltal 

	
Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån 

  2016 2015 2015 rullande 
Nettoomsättning, Mkr 661,3 404,7 2 187,60 2 444,10 
EBITDA, Mkr 53,5 41,7 274,5 286,3 
EBITA, Mkr 38,4 33,6 227,3 232,1 
EBITA marginal, % 5,8 8,3 10,4 9,5 
Rörelseresultat/EBIT, Mkr 34,5 30,7 214,3 218,1 
Resultat per stamaktie, kr 1) 0,01 0,01 0,27 0,24 
Eget kapital per stamaktie, kr  0,84 1,26 1,1 0,84 
Avkastning på eget kapital, % 22,2 24,3 27,8 22,2 
Soliditet, % 37,7 13,8 37,2 37,7 
Net debt/EBITDA, ggr  2,4 3 2,3 2,4 
Antal anställda 1 025 813 1 038 1 025 

	     Utestående antal stamaktier 2) 297 722 508 202 000 000 202 000 000 297 722 508 
Utestående antal stamaktier  

    efter utspädning 301 897 078 202 000 000 202 000 000 301 897 078 
Genomsnittligt antal utestående 

    stamaktier 2) 276 684 594 202 000 000 202 000 000 220 619 995 
Genomsnittligt antal utestående 

    stamaktier efter utspädning2) 279 941 676 202 000 000 202 000 000 221 432 034 
Utestående antal preferensaktier 8 018 867 - 8 018 867 8 018 867 
 

1) Vid	beräkningen	av	resultat	per	stamaktie	avräknas	utdelning	till	preferensaktier	under	perioden	om	16,0	Mkr	per	kvartal.	

2) I	januari	2016	genomfördes	ett	andelsbyte	varvid	95	722	508	nya	stamaktier	emitterades.	Efter	andelsbytet	uppgår	antalet	

utestående	stamaktier	till	297	722	508	samt	4	174	570	teckningsoptioner.	

 
  
 
  



 

Volati AB  -  Delårsrapport januari-mars 2016  19 

Kvartalsöversikt 

 
  

 
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Mkr 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 

 
 

        Rörelsens intäkter  

        Nettoomsättning 661,3 731,4 584,2 467,3 404,7 439,2 442,3 414,9 359,2 

 
 

        Rörelsens kostnader  
        Råvaror och förnödenheter -309,9 -353,8 -282,2 -167,5 -129,7 -144,7 -159,6 -137,3 -105,7 

Övriga externa kostnader -119,2 -105,6 -99,5 -105,4 -102,6 -95,2 -89,6 -82,0 -80,5 

Personalkostnader -173,3 -176,9 -136,8 -137,6 -130,8 -135,7 -114,0 -134,7 -128,5 

Övriga rörelseintäkter 0,7 1,7 10,8 5,7 0,2 0,6 0,9 0,6 0,5 

Övriga rörelsekostnader -6,0 -2,1 -1,1 0,0 -0,1 -1,1 -0,5 0,3 -0,4 

EBITDA 53,5 94,7 75,5 62,6 41,7 63,1 79,5 61,8 44,6 

Avskrivningar -15,1 -19,3 -11,4 -8,4 -8,1 -8,5 -8,7 -8,4 -8,1 

EBITA 38,4 75,4 64,0 54,2 33,6 54,6 70,8 53,4 36,5 
Avskrivningar hänförliga till förvärvade 
övervärden -3,9 -3,8 -3,4 -2,9 -2,9 -4,6 -1,6 -0,9 -0,6 

Nedskrivning av goodwill - - - - - -52,5 - - - 

Rörelseresultat/EBIT 34,5 71,6 60,7 51,3 30,7 -2,5 69,2 52,5 35,9 

Finansiella intäkter och kostnader  
        Finansiella intäkter 4,2 3,9 6,3 8,5 1,1 -4,2 7,3 0,6 0,2 

Finansiella kostnader -14,6 -19,8 -18,4 -19,7 -15,0 -39,1 -23,4 -19,3 -15,8 

Resultat före skatt 24,1 55,7 48,6 40,2 16,8 -45,8 53,1 33,8 20,3 

Skatt -6,8 -10,9 -9,0 -9,3 -6,2 14,2 -13,0 -1,7 -5,3 

Periodens resultat 17,4 44,8 39,6 30,9 10,6 -31,6 40,1 32,1 15,0 

Hänförligt till:  
        Moderbolagets ägare 17,5 35,4 33,2 21,3 2,8 -27,5 26,4 15,2 0,2 

Innehav utan bestämmande inflytande -0,1 9,4 6,4 9,6 7,8 -4,2 13,7 16,9 14,8 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 
 

 
31 mar 31 mar 31 dec 

Mkr 2016 2015 2015 

   
 

TILLGÅNGAR 
  

 
Anläggningstillgångar 

  
 

Immateriella anläggningstillgångar 1 697,0 1 161,9 1 688,6 
Materiella anläggningstillgångar 175,4 124,8 180,2 
Finansiella anläggningstillgångar 10,7 18,9 20,3 
Uppskjutna skattefordringar 32,9 21,3 32,8 
Summa anläggningstillgångar 1 916,0 1 326,9 1 921,9 

   
 

Omsättningstillgångar 
  

 
Varulager 369,2 182,2 327,7 
Kortfristiga fordringar 413,2 193,4 375,8 
Kortfristiga räntebärande placeringar - 0,9 - 
Likvida medel 162,1 132,1 200,4 
Summa omsättningstillgångar 944,5 508,6 903,8 

   
 

Summa tillgångar 2 860,4 1 835,6 2 825,8 

   
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

 
Eget kapital 

  
 

Aktiekapital 7,6 5,1 5,3 
Övrigt tillskjutet kapital 828,1 - 828,1 
Andra reserver -13,9 2,2 -13,9 
Balanserat resultat inklusive periodens resultat 248,6 113,2 150,3 
Innehav utan bestämmande inflytande 8,5 133,5 81,1 
Summa eget kapital 1 079,0 254,0 1 050,9 

   
 

Skulder 
  

 
Långfristiga räntebärande skulder 1 012,0 979,0 908,1 
Långfristiga ej räntebärande skulder 60,5 - 66,3 
Pensionsåtaganden 2,0 1,1 1,8 
Garantiåtaganden 5,0 4,9 4,9 
Uppskjutna skatter 111,6 79,6 111,7 
Summa långfristiga skulder 1 191,2 1 064,6 1 092,8 
Kortfristiga räntebärande skulder 22,4 155,9 132,6 
Ej räntebärande skulder 567,8 361,0 549,5 
Summa kortfristiga skulder 590,2 516,9 682,1 
Summa skulder 1 781,4 1 581,5 1 774,9 

   
 

Summa eget kapital och skulder 2 860,4 1 835,5 2 825,8 
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Koncernens kassaflödesanalys 

	

Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån 
Mkr 2016 2015 2015 rullande 

     Den löpande verksamheten 
    Rörelseresultat efter finansiella poster 24,1 16,9 161,3 168,5 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 3,0 1,9 34,2 35,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten         

före förändringar av rörelsekapitalet 27,1 18,8 195,5 203,8 

 
    

  Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet     
  Förändring av varulager -41,0 -22,2 17,9 -1,0 

Förändring av fordringar -25,4 -27,6 -16,4 -14,2 

Förändring av rörelseskulder 23,0 42,5 50,0 30,5 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet -43,4 -7,3 51,4 15,3 

 
    

  Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,3 11,5 247,0 219,2 

 
    

  Investeringsverksamheten     
  

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -8,2 -18,5 -68,5 -58,2 

Sålda materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,4 1,4 1,4 

Investeringar i koncernföretag -2,5 -1,4 -605,8 -606,9 

Investeringar i finansiella tillgångar -  -2,6 -4,5 -1,9 

Avyttrade finansiella tillgångar 9,7 -  3,4 13,1 

Avyttrade koncernföretag -  14,1 14,1 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,7 -8,0 -660,0 -652,6 

 
    

  Finansieringsverksamheten     
  Utdelning  -16,0 -  -48,1 -64,1 

Nyemission  1,0 -  823,1 824,1 

Aktieägartillskott 0,5 -  12,9 13,4 

Förändring av pensionsskuld -  -  -77,6 -77,6 

Förändring lån -8,1 -27,2 -237,9 -218,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22,7 -27,2 472,4 476,9 

 
    

  Periodens kassaflöde -39,6 -23,7 59,3 43,4 

Likvida medel vid periodens början 200,4 156,2 156,2 132,1 

Kursdifferenser i likvida medel 1,3 -0,4 -15,1 -13,4 

Likvida medel vid periodens slut 162,1 132,1 200,4 162,1 
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Koncernens förändring av eget kapital 
 
  
 

Mkr Aktiekapital 

Övrigt till-
skjutet 
kapital 

Andra 
reserver 

Balanserad 
vinst inkl 

årets resul-
tat 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa 

eget kapital 
Ingående balans 2015-01-01 5,1 - 1,8 119,1 73,4 199,4 
Periodens totalresultat - - -15,7 92,7 15,3 92,2 
Utdelning - - - -72,2 -7,9 -80,2 
Nyemission preferensaktier 0,2 828,1 - - - 828,3 
Aktieägartillskott - - - 5,9 58,0 63,9 
Omvärdering av minoritet - - - 6,1 -58,3 -52,3 
Övriga transaktioner med ägare - - - -1,1 0,7 -0,5 
Utgående balans 2015-12-31 5,3 828,1 -13,9 150,3 81,1 1 050,8 
 
 

�	 Aktiekapital 

Övrigt till-
skjutet 
kapital 

Andra 
reserver 

Balanserad 
vinst inkl 

årets resul-
tat 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa 

eget kapital 
Ingående balans 2015-01-01 5,1 - 1,8 119,1 73,4 199,4 
Periodens totalresultat - - 0,4 2,8 7,8 11,0 
Utdelning - - - -7,5 - -7,5 
Aktieägartillskott - - - - 51,1 51,1 
Transaktioner med ägare - - - -1,2 1,2 0,0 
Utgående balans 2015-03-31 5,1 - 2,2 113,2 133,5 254,0 
 
 

Mkr Aktiekapital 

Övrigt till-
skjutet 
kapital 

Andra 
reserver 

Balanserad 
vinst inkl 

årets resul-
tat 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa 

eget kapital 

Ingående balans 2016-01-01 5,3 828,1 -13,9 150,3 81,1 1 050,9 
Periodens totalresultat - - - 26,5 0,2 26,7 
Apportemission 1) 2,4 - - 69,2 -71,6 -0,1 
Emission av teckningsoptioner - - - 1,0 - 1,0 
Omvärdering av minoritet - - - 1,6 -1,6 0,0 
Övriga transaktioner med ägare - - - - 0,5 0,5 

Utgående balans 2016-03-31 7,6 828,1 -13,9 248,6 8,5 1 079,0 
	1)	Avser	emission	som	genomfördes	i	januari	2016	i	samband	med	andelsbytet	med	Volati	2	AB	aktier.	 	
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Noter till koncernredovisningen 
Not 1 Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34. Redovisningsprinciperna baseras på International Finan-
cial Reporting Standards i den form de antagits av EU. Vidare har tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen 
tillämpats. Inga väsentliga ändringar av redovisningsprinciper har skett från årsredovisningen 2015. Delårsrapporten 
för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska perso-
ner. Vissa siffror i denna rapport har varit föremål för avrundning. Detta medför att vissa tabeller inte synes sum-
mera korrekt. Detta är fallet t.ex. då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal. 
 

Not 2 Risker och osäkerhetsfaktorer 
För en beskrivning av koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till detaljerad redovisning i årsre-
dovisningen för 2015. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och osäkerhetsfaktorer har identifierats sedan avgi-
vandet av årsredovisningen för 2015.  
 
Not 3 Segmentsredovisning 

	

Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån 
Nettoomsättning, Mkr 2016 2015 2015 rullande 
Tornum 41,0 46,6 321,3 315,8 
Corroventa 51,8 36,9 163,4 178,3 
Kellfri  38,0 43,2 220,6 215,4 
Ettikettoprintcom 56,7 51,7 217,5 222,4 
Besikta  123,4 123,2 479,5 479,7 
me&i  50,1 61,8 178,5 166,9 
NMP  42,8 41,7 180,3 181,5 
Lomond Industrier 1) 

257,8 - 427,6 685,5 
Intern eliminering -0,5 -0,2 -1,2 -1,4 
		 661,3 404,7 2 187,6 2 444,1 
	 	 	 	 	

	

Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån 
EBITA, Mkr 2016 2015 2015 rullande 

Tornum -5,0 -2,1 28,4 25,4 
Corroventa 12,4 4,4 27,8 35,8 
Kellfri  -2,7 -0,6 6,4 4,3 
Ettikettoprintcom  7,6 6,9 30,0 30,7 
Besikta  9,7 14,9 49,5 44,3 
me&i  7,8 12,1 22,2 17,9 
NMP 7,0 3,5 45,4 48,9 
Lomond Industrier1) 

11,6 - 51,9 63,5 
Moderbolaget / Övriga -9,9 -5,6 -34,2 -38,6 
Summa EBITA 38,4 33,6 227,3 232,2 
Avskrivningar hänförliga till förvär-
vade övervärden -3,9 -2,9 -12,9 -14,0 
Finansnetto -10,4 -13,9 -53,0 -49,5 
Resultat före skatt 24,1 16,8 161,3 168,7 

 

1)  Lomond Industrier omfattar perioden 17 augusti 2015 till 31 mars 2016. 

 
Not 4 Förvärv av företag och verksamheter 
 
Förvärv av Ventotech 
Under kvartalet genomförde Corroventa ett tilläggsförvärv av Ventotech AB som tillhandahåller patent, system och 
kunskap kring styrd ventilation av slutna utrymmen, t.ex. kallvindar för undvikande av fuktskador. Förvärvet möjlig-
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gör för Corroventa att stärka sitt erbjudande till byggföretag och saneringsföretag i Norden. Omsättningen för Ven-
totech AB 2015 uppgick till 0,3 Mkr. Köpeskillingen för aktierna i Ventotech var 3,6 Mkr. 

 
Förvärv av Ventotechs påverkan på balansräkningen (Mkr) 31 mars 2016 
Immateriella tillgångar 3,2 
Uppskjuten skattefordran 0,2 
Övriga fordringar 0,0 
Likvida medel 0,1 
Uppskjuten skatteskuld -0,7 
  2,9 
Goodwill 0,7 
Förvärvsvärde 3,6 

  Ej utbetald tilläggsköpeskilling -0,9 
Likvida medel i förvärvade bolag vid förvärvstillfället -0,1 
Påverkan på koncernens likvida medel 2,5 
 
 
Övriga förvärv 
Förvärven av ClearCar AB samt Pagnol Gruppen AB genomfördes efter utgången av det första kvartalet. Prelimi-
nära förvärvsanalyser för dessa förvärv kommer att presenteras i delårsrapporten för det andra kvartalet 2016.  
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Moderbolaget Volati AB (publ) 
Moderbolaget Volati AB bedriver holdingbolagsverksamhet och Volatis ledning är sedan avslutningen på året an-
ställda i moderbolaget. Eftersom koncernens externa skuldsättning inte är upptagen via moderbolaget har det främst 
ränteintäkter på interna fordringar. Från och med januari 2016 belastas moderbolaget med majoriteten av koncer-
nens huvudkontorskostnader. 
 
Moderbolagets resultaträkning 

	
Jan-mar Jan-mar Helår 12 mån 

Mkr 2016 2015 2015 rullande 
Rörelsens intäkter 4 0,8 12,3 15,4 
Rörelsens kostnader -10,3 -1,1 -22,7 -31,8 
Rörelseresultat -6,4 -0,3 -10,4 -16,5 
Resultat från finansiella investeringar 17,7 0,9 43,1 59,9 
Resultat efter finansiella poster 11,3 0,6 32,7 43,4 
Periodens resultat 11,3 0,4 26,6 37,5 
 
 
Rapport över finansiell ställning för moderbolaget 

 
31-mar 31-dec 

Mkr 2016 2015 

   Anläggningstillgångar 842 388,7 
Omsättningstillgångar 892,6 905,1 
Summa Tillgångar 1 734,60 1 293,70 

   Eget kapital 1 700,10 1 238,90 
Obeskattade reserver 12,4 12,4 
Långfristiga skulder - - 
Kortfristiga skulder 22,1 42,4 
Summa eget kapital och skulder 1 734,60 1 293,70 
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Definitioner och ordlista 
 
Antal anställda Avser antal anställda omräknade till heltidsanställda vid periodens utgång. 

Avkastning på eget kapital Årets resultat (inklusive innehav utan bestämmande inflytandes andel) dividerat med 

genomsnittligt eget kapital (inklusive innehav utan bestämmande inflytandes andel). 

Besikta Bilprovning eller Besikta Den dotterkoncern i vilken Volati Besiktning AB är moderbolag. 

Bolaget eller Volati Avser Volati AB (publ) eller bolag i den koncern där Volati AB (publ) är moderbolag.  

Corroventa Avfuktning eller Corroventa Den dotterkoncern i vilken Volati Luftbehandling AB är moderbolag. 

Dotterkoncerner Avser Bolagets huvudsakliga och verksamhetsdrivande underkoncerner: Besikta 

Bilprovning, Corroventa, Ettikettoprintcom, Kellfri, Lomond Industrier, me&i, Natura-

Med Pharma och Tornum.  

EBIT Avser rörelseresultatet. 

EBITA Avser rörelseresultat före avskrivningar hänförliga till förvärvade övervärden och 

nedskrivningar. 

EBITDA Avser rörelseresultat före avskrivningar. 

Eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens utgång i relation till antal stamaktier vid periodens utgång 

efter att avdrag gjorts för Preferenskapitalet.  

Ettikettoprintcom Den dotterkoncern i vilken Volati Tryck Holding AB är moderbolag. 

Kassaflöde/preferensutdelning Avser relationen mellan kassaflödet de senaste 12 månaderna i relation till prefe-

rensaktieutdelningen som utbetalts under samma period. 

Kellfri Den dotterkoncern i vilken Volati Agri Supply AB är moderbolag. 

Koncernbolag Avser bolag inom Koncernen. 

Koncernen Avser den koncern i vilken Volati är moderbolag. 

Lomond Industrier Den dotterkoncern i vilken Volati Parts AB är moderbolag. 

me&i Den dotterkoncern i vilken Volati Förvaltning AB är moderbolag. 

NaturaMed Pharma eller NMP Den dotterkoncern i vilken Volati Life AB är moderbolag. 

Net debt/EBITDA Avser relationen mellan räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder inklusive 

pensioner minskat med räntebärande långfristiga och kortfristiga tillgångar justerat 

för efterställda aktieägarlån i relation till EBITDA de senaste 12 månaderna för befint-

liga dotterkoncerner proforma som om de varit ägda under senaste 12 månadspe-

rioden. 

Organisk tillväxt Beräknas som summan av respektive dotterkoncerns, dvs exklusive moderbolaget 

Volati AB, utveckling under perioden jämfört med motsvarande period föregående år 

baserat på som om respektive dotterkoncern varit ägda under hela jämförelseperi-

oden.  

Preferenskapitalet Beräknas som eget kapital per preferensaktie multiplicerat med antalet utestående 

preferensaktier.  

R12 Rullande 12 månader per aktuell bokslutstidpunkt. 

Resultat per aktie Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter att avdrag gjorts för upplu-

pen och/eller utbetald utdelning på preferensaktierna under perioden.  

Soliditet Eget kapital (inklusive innehav utan bestämmande inflytandes andel) i procent av 

balansomslutningen. 
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Tornum Den dotterkoncern i vilken Volati Agri AB är moderbolag. 

Volati 2 Avser Volati 2 AB, det dotterbolag i vilket Volati fram till andelsbytet i januari 2016 

ägde cirka 50,1 procent medan resterande 49,9 procent ägdes av ledningspersoner i 

Volati. Volati 2 AB äger dotterkoncernerna Besikta, Ettikettoprintcom, Lomond Indu-

strier, NMP och me&i. För mer information om ägarstrukturen se Volatis hemsida 

www.volati.se. 

 


