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 12%
Hakon Invests � nansförvaltning ska säkra 
� nansiella medel för framtida investeringar. 
Under 2009 uppgick avkastningen i � nans-
förvaltningen till 12 procent. Läs mer på 
sidan 14.

Svensk detaljhan-
del överraskade
Mot bakgrund av omvärldsfaktorerna utveckla-
des den svenska detaljhandelsmarknaden över-
raskande starkt under 2009, med dagligvaru-
handeln som motor. Ur ett europeiskt perspektiv 
var utvecklingen svagare och försäljningsned-
gångarna var störst i de baltiska länderna. 
Läs mer i marknads- och omvärldsavsnittet 
på sidorna 22–25.

Årets prestation
inkClub tilldelades priset ”Årets presta-
tion 2009” under Distanshandels-
dagen i Borås i november. Juryn från 
Svensk Distanshandel lyfte bland 
annat fram inkClubs nya webbutiker 
dustClub.com och batteryClub.
com som gör det enkelt för kun-
derna att handla förbruknings-
artiklar på nätet. Läs mer om 
inkClub på sidan 46.

Vd kommenterar
”Jag är fortsatt försiktigt optimistisk när det gäller 
marknadsutvecklingen och orubbad i min tro på den 
stora potentialen i Hakon Invests innehavsbolag.”
Läs hela Claes-Göran Sylvéns vd-kommentar 
på sidorna 2–3.

Fortsatt hög 
utdelningsnivå
Hakon Invests styrelse föreslår att utdelning 
lämnas med 6,00 kronor per stamaktie 
(5,00), motsvarande en direktavkastning på 
5,4 procent. Läs styrelsens yttrande angå-
ende utdelning på sidan 66.

Förvärv inom be� ntlig portfölj
Under 2009 utökade Hakon 
Invest innehavsportföljen inom 
ramen för be� ntliga innehav. 
Ägandet i Hemtex ökade och 
genom ett kapitaltillskott 
kunde Cervera förvärva 27 
butiker från Duka. Läs mer 
om Hemtex på sidorna 7 
och 48 och om Cervera 
på sidorna 10 och 44.
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Tillväxt en ständigt närvarande fråga
För Hakon Invests portföljbolag handlade 2009 till stor del om kost-

nader och rörelsekapital men även om aktiviteter för tillväxt. För att 
nå långsiktig framgång inom detaljhandeln måste siktet hos både 

ledning och butiksmedarbetare ständigt vara inställt på att öka 
försäljningen. På sidorna 26–27 sammanfattar Stein Petter Ski, 

Chef Investeringar och Portföljbolag hos Hakon Invest, port-
följbolagens arbete under 2009.

ICA växer stadigt
ICA-koncernen, vars utveckling spelar stor roll för Hakon Invests resultat och kassa� öde, ökade 
både intäkter och lönsamhet under 2009 trots lågkonjunkturen. ICA Sverige presterade sitt 

bästa helårsresultat hittills och Rimi Baltic tog marknads-
andelar i ett hårt ekonomiskt klimat. Även ICA Banken 

och ICA Fastigheter stod  stadigt i den makro-
ekonomiska turbulensen. ICA Norges för-
ändringsarbete drevs i hög takt och började 
sätta positiva spår i intäkter och resultat. 
Läs mer om ICA-koncernens utveckling på 
sidorna 28–37.



ICA AB är ett av norra Europas 
ledande detaljhandels företag 
med cirka 2 200 egenägda 
och handlar ägda butiker i 
Sverige, Norge och Baltikum. 
Antalet årsanställda är 
20 412.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 94  651

Rörelseresultat 2 713

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat 596
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Hemma är en specialistkedja 
inom vitvaror och hushålls-
produkter som förenklar var-
dagen. I Hemma ingår över 
100 egenägda och handlar-
ägda butiker över hela 
Sverige. Antalet års anställda 
är 118.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 249

Rörelseresultat –4

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat –4
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Kjell & Company är en av 
Sveriges ledande åter för säljare 
av hemelektroniktillbehör. Vid 
sidan av de 46 butikerna är 
postorder och e-shopen 
viktiga försäljnings kanaler. 
Antalet års anställda är 272.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 550

Rörelseresultat 23

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat 6
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inkClub är en av de ledande 
i Europa inom e-handel med 
bland annat bläckpatroner, 
dammsugarpåsar och bat-
terier. All försäljning sker 
över internet. inkClub har 
över 3 miljoner aktiva kunder 
i 15 länder. Antalet års-
anställda är 68.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 452

Rörelseresultat 63

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat 9
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Hemtex är en hemtextil-
specialist med över 214 
butiker i Sverige, Finland, 
Danmark, Norge, Estland 
och Polen. I erbjudandet ingår 
hemtextil och andra utvalda 
heminredningsprodukter. 
Antalet års anställda är 768.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 1 295

Rörelseresultat –221

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat1) –83

1) Avser innehavsperioden juli–december 
2009.
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Forma Publishing Group 
är en mediekoncern med 
verksamheter inom tidningar, 
böcker och tv-produktion. 
Antalet årsanställda är 322.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 870

Rörelseresultat –20

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat –20
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Cervera är en väletablerad 
kedja inom kvalitetsprodukter 
för köket och matplatsen. 
I Cervera ingår 61 egen- 
 eller delägda butiker och 
19 franchisebutiker som � nns 
över hela Sverige.  Antalet 
 års anställda är 259.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 544

Rörelseresultat –25

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat –25
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tion 2009” under Distanshandels-
dagen i Borås i november. Juryn från 
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annat fram inkClubs nya webbutiker 
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stora potentialen i Hakon Invests innehavsbolag.”
Läs hela Claes-Göran Sylvéns vd-kommentar 
på sidorna 2–3.

Fortsatt hög 
utdelningsnivå
Hakon Invests styrelse föreslår att utdelning 
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(5,00), motsvarande en direktavkastning på 
5,4 procent. Läs styrelsens yttrande angå-
ende utdelning på sidan 66.

Förvärv inom be� ntlig portfölj
Under 2009 utökade Hakon 
Invest innehavsportföljen inom 
ramen för be� ntliga innehav. 
Ägandet i Hemtex ökade och 
genom ett kapitaltillskott 
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Tillväxt en ständigt närvarande fråga
För Hakon Invests portföljbolag handlade 2009 till stor del om kost-

nader och rörelsekapital men även om aktiviteter för tillväxt. För att 
nå långsiktig framgång inom detaljhandeln måste siktet hos både 

ledning och butiksmedarbetare ständigt vara inställt på att öka 
försäljningen. På sidorna 26–27 sammanfattar Stein Petter Ski, 

Chef Investeringar och Portföljbolag hos Hakon Invest, port-
följbolagens arbete under 2009.

ICA växer stadigt
ICA-koncernen, vars utveckling spelar stor roll för Hakon Invests resultat och kassa� öde, ökade 
både intäkter och lönsamhet under 2009 trots lågkonjunkturen. ICA Sverige presterade sitt 

bästa helårsresultat hittills och Rimi Baltic tog marknads-
andelar i ett hårt ekonomiskt klimat. Även ICA Banken 

och ICA Fastigheter stod  stadigt i den makro-
ekonomiska turbulensen. ICA Norges för-
ändringsarbete drevs i hög takt och började 
sätta positiva spår i intäkter och resultat. 
Läs mer om ICA-koncernens utveckling på 
sidorna 28–37.
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Hakon Invest investerar långsiktigt i handelsinriktade företag med 
geografiskt fokus på Norden och Baltikum. Vår vision är att, med 
ägandet i ICA AB som grund, vara Nordens och Baltikums ledande 
utvecklingspartner för företag inom handelsområdet. Ägarandelen om 
40 procent i ICA AB utgör basen för vår ägarfilosofi och verksamhet. 
Genom aktivt och ansvarsfullt ägande bidrar vi till att skapa värdetill-
växt i ICA och utveckla våra portföljföretag, som samtliga är självstän-
diga bolag med eget resultat- och lönsamhetsansvar. Mervärden för 
Hakon Invests aktieägare skapas genom värdetillväxt i investeringarna 
i kombination med en god direktavkastning.

Hakon Invest är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan decem-
ber 2005 och ingår i segmentet Large Cap. ICA-handlarnas Förbund 
är huvudägare med 67 procent av aktierna. Övriga aktier är fördelade 
på cirka 13 300 aktieägare. Huvudkontoret ligger i Solna, strax utanför 
Stockholm.

2009 i siffror

◾ Intäkter 2 392 MSEK (1 184)
◾ Årets resultat 701 MSEK (170)
◾ Resultat per aktie 4,52 kronor (1,17)
◾ Soliditet 89,8 procent (94,9)
◾ Styrelsen föreslår utdelning om 6,00 kronor (5,00) per stamaktie

resterande 60 procent ägs av nederländ-
ska royal ahold. genom ett aktieägaravtal 
har båda ägarna ett gemensamt bestäm-
mande inflytande i ICa aB, då det enligt 
avtal krävs enighet för samtliga beslut på 
bolagsstämma och i styrelsen.

ICa-handlarnas Förbund
(67 %)

Övriga aktieägare
ca 13 300 (33 %)

H a k o n  I n v e s t

Forma Publishing group (100 %)

PortFÖljBolagICa aB (40 %)

ICa:s aFFärsmodeller
ICa eftersträvar det bästa i att vara både liten och stor genom att så klokt som möj-
ligt kombinera entreprenörskap och stordrift. ICa arbetar med flera affärsmodeller. 
den svenska modellen bygger på fria handlare i samverkan, den norska på en 
blandning av helägda butiker och franchisebutiker och den baltiska modellen utgår 
från helägda butiker. oavsett affärsmodell så utgår värdeskapandet alltid från kun-
dens behov. 

kjell & Company (50 %)

Hemma (89 %)

Cervera (91,4 %)

inkClub (50 %)

Hemtex (68,5 %)

denna årsredovisning finns även i en engelsk version. This Annual Report is also available in English.

Kort om Hakon Invest

Kort om HaKon Invest
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Hakon Invest har klarat sig bra under 2009. Vi har på många håll jobbat 
hårt för att parera finanskrisens och lågkonjunkturens negativa effekter 
och har samtidigt lyckats behålla vårt tillväxtfokus. I flera fall resulterade 
arbetet i faktisk omsättningstillväxt, i andra fall handlade det om att säkra 
plattformar för framtida expansion. Under 2010 gäller det att enträget 
fortsätta arbetet i våra bolag med att skapa försäljning, uppnå bättre 
kostnadseffektivitet och minska kapitalbindningen. Dessa åtgärder ökar 
möjligheterna att stå beredd i en snabbt föränderlig värld. 

EN oMVÄLVANDE TiD

Under mina snart 25 år som handlare inom ICA har jag på nära håll 
känt av hur makroekonomiska förändringar påverkar konsumtionen 
i en dagligvarubutik och vilka krav det ställer på både en enskild butik 
och en detaljhandelskedja. I sämre tider gäller det att jobba med såväl 
gas som broms och aldrig tappa fokus på kunderbjudandet. Enkelt i 
teorin men inte alltid så lätt att omsätta i handling. 

Makroförutsättningarna för ICA i Sverige, Norge och Baltikum samt 
för våra portföljbolag uppvisar stora variationer. Dagligvarumarknaden 
i Sverige och Norge var stabil medan sällanköpshandeln uppvisade stora 
skillnader mellan olika branschsegment. I Sverige och Norge har köp-
kraften och optimismen successivt stärkts under året. Detaljhandels-
marknaden i Baltikum har däremot drabbats hårt av finanskrisen och 
lågkonjunkturen, och dagligvarumarknaderna är inget undantag. 

Dåliga tider kan aldrig vara en ursäkt för att tappa marknadsande-
lar. Att tiderna är sämre kan till och med skapa möjligheter att flytta 
fram positionerna. Inom Hakon Invest arbetar vi långsiktigt för att 
skapa bästa möjliga konkurrenskraft för våra innehavsbolag och avkast-
ning för våra aktieägare. Vi tror att Cerveras förvärv av ett 30-tal Duka-
butiker kommer att visa sig vara ett bra exempel på detta. 

iCA LEVErErAr

ICA-koncernens utveckling under 2009 var mycket god. Samtliga 
ICA:s affärsområden flyttade fram sina positioner.

ICA Sverige fortsatte att ta marknadsandelar och samtliga fyra 
butiksformat ökade omsättningen i jämförbara butiker. Det är bland 
annat ett resultat av kunderbjudanden kopplade till pris. Lönsamheten 
har förstärkts bland annat genom ökad försäljning och bättre margina-
ler inom ICA Special (non-food) och lägre logistikkostnader.

Arbetet med att vända den negativa utvecklingen inom ICA Special 
går enligt plan. Lagerhållning och inköpsprocesser är betydligt mer 
effektiva och ICA planerar att reducera sortimentet för att fram över 
kunna fokusera ännu tydligare på husgeråd, bok och media samt hem-

textil. Därutöver återstår att justera specialvarornas försäljnings ytor, 
som på vissa håll är för stora. 

ICA Norge har under ett antal år varit en stor utmaning för ICA och 
Hakon Invest. Därför känns det naturligtvis väldigt roligt att vi under 
året såg en tydlig vändning. Kostnadsnivån är lägre samtidigt som 
butiksdriften är mer effektiv och svinnet lägre. Försäljningen i de Rimi-
butiker som hittills har omprofilerats till det nya butikskonceptet ökade 
med i genomsnitt 10 procent jämfört med föregående år. Jag är trygg 
i förvissningen om att den positiva trenden fortsätter i Norge, även om 
det kommer att ta tid att uppnå en god lönsamhet. 

Givet det hårda ekonomiska klimatet klarade sig Rimi Baltic bra 
och tog marknadsandelar i samtliga tre länder. Butiksförsäljningen 
sjönk visserligen med 12 procent i lokal valuta, men Rimi Baltic genom-
förde stora kostnadssänkningar i såväl butiksdriften som inom logistik 
och administration.

ICA Banken och ICA Fastigheter stod stadigt i den makroekono-
miska turbulensen. Verksamheterna står för just det stöd och den trygg-
het som de är tänkta att göra i ICA:s portfölj.

NYA GLÄDJEÄMNEN iNoM iCA

Under 2010 kommer två nya spännande satsningar inom ICA Sverige 
att se dagens ljus: Cura apotek och ICA To Go. 

Vid halvårsskiftet 2009 avreglerades apoteksmarknaden i Sverige. 
ICA Sverige har på nära håll följt den politiska processen och fattade 
i slutet av 2009 beslut om att öppna fullskaliga apotek i egen regi. ICA:s 
apotek kommer att gå under namnet Cura apotek och de första apote-
ken slår upp dörrarna under våren 2010. Ambitionerna är högt ställda: 
cirka 100 egna apotek ska öppnas de närmaste två till tre åren.

ICA To Go är ett nytt butiksformat som tillgodoser kundernas 
ökade behov av tillgänglighet och service. ICA To Go är butiker i 
högtrafikerade storstadslägen med mindre yta, tydliga kundvarv och 
hög andel egenutvecklad färdigmat. Den första ICA To Go kommer 
att öppnas i centrala Stockholm. ICA:s fortsatta ambitioner med denna 
satsning kommer att baseras på utfallet av de första pilotbutikerna. 

HÖG AKTiViTET i PorTfÖLJBoLAGEN

Vår strategi att bygga en portfölj med detaljhandelsbolag vid sidan av 
ICA fortskrider. Vi kan konstatera att antalet potentiella investerings-
möjligheter var begränsade under 2009 och inga nya bolag tillkom under 
året. Däremot ökade vi vårt ägande i Hemtex och Cervera samt genom-
förde en emission i Cervera för att finansiera en offensiv satsning. 

Det har under året varit full aktivitet i våra portföljbolag. Vi har 

Fortsatt fokus på tillväxt utifrån en trygg plattform
när finanskrisen slog till med full kraft i slutet av september 2008 förändrades förutsättningarna 
drastiskt. Idag, ett och ett halvt år senare, kan vi konstatera att de negativa effekterna av krisen 
blev mindre än vi inledningsvis trodde. Året blev på många sätt mycket bra för Hakon Invest och vi 
har flera skäl att glädjas.

v D  H a r  o r D e t
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fokuserat på strukturella frågor men framförallt ökad affärsmässighet 
med tyngdpunkt på försäljningsaktiviteter, kostnadsmedvetenhet och 
rationalisering av rörelsekapitalet.

Resultatutvecklingen i våra sex portföljbolag är tudelad. Hälften 
redovisade ett förbättrat resultat medan andra hälften uppvisade ett 
försämrat resultat. Under sista kvartalet uppvisade dock fem av sex bolag 
förbättringar jämfört med föregående år. Det var heller ingen över-
raskning att Cervera, Hemtex och Forma inte förbättrade sina resultat 
under det gångna året. Cerveras resultat belastades av kostnader i sam-
band med förvärvet av Duka-butikerna och genomgick en stor omställ-
ning till ett nytt modernt koncept. Hemtex fortsatte omställningsar-
betet för att återigen bli ett konsumentinriktat företag med en tydlig 
strategi för kunderbjudandet. Formas resultat belastades av kostnader 
för de viktiga strukturförändringar som genomfördes i början av året 
för att anpassa verksamhets- och kostnadskostymen för framtiden.

Hemma, som för ett år sedan var en av de verkliga utmaningarna 
i vår portfölj, är idag ett begynnande glädjeämne. Rörelseresultatet 
förbättrades kraftigt 2009 tack vare bättre bruttomarginal, lägre cen-
trala kostnader och effektivare butiksdrift.

Gemensamt för inkClub och Kjell & Company är att de har ett 
starkt och tydligt kunderbjudande. Det är ingen slump att de också är 
de två portföljbolag som har haft den bästa finansiella utvecklingen. 
Båda bolagen uppvisade såväl god omsättningstillväxt som stigande 
lönsamhet under 2009. 

forTsATT offENsiV

Ur ett makroekonomiskt perspektiv har 2010 fått en ljusare start än 
2009. Hur året fortsätter är dock långt ifrån säkert. Att göra bedöm-
ningar baserade på en förhållandevis god utveckling under 2009 och 
en spirande optimism kan visa sig vara en farlig strategi. Återhämt-
ningen på världens finansmarknader är understödd av offentliga sti-
mulanspaket. Detta i kombination med att vi sannolikt står inför 
högre arbetslöshet, stigande räntor och ökad lånekvot, skapar tveklöst 
nya utmaningar på detaljhandelsmarknaderna i både Norden och 
Baltikum. Att stå på tå och ha beredskap för att förutsättningarna 
snabbt kan förändras är därför viktigt. 

Precis som tidigare är målet att ICA ska vara en nordisk detaljhan-
delskoncern som växer i såväl marknadsandelar som marginaler. Arbetet 
med att utveckla attraktiva och prisvärda kunderbjudanden, genomföra 
kostnadseffektiviseringar samt vända utvecklingen i Norge kommer 
att fortsätta 2010. Det ska även bli mycket spännande att se mottagan-
det av ICA:s satsningar på egna apotek och ICA To Go.

Under 2010 kommer Cervera, Hemtex och Hemma att inleda aktiviteter 
för att skapa ännu bättre driv i försäljningen. Exempel på detta är att Cer-
vera utökade kampanjaktiviteter under svaga försäljningsmånader för att 
jämna ut de stora säsongsvariationerna, Hemtex framtagande av ny 
identitet, sortiment och marknadskommunikation och Hemmas nya 
butikskoncept i centrala lägen. Gemensamt för dessa bolag är att de 
behöver öka omsättningen i jämförbara butiker för att skapa lönsamhet. 
Lönsamhet kan inte enbart komma från kostnadsbesparingar, utan 
offensiva satsningar kommer att vara en viktig del för bolagens fortsatta 
utveckling. 

Bland övriga portföljbolag innebär Formas genomförda kostnads-
anpassningar att bolaget får bättre förutsättningar att ta tillvara affärs-
möjligheter inom sina verksamhetsområden. För Kjell & Company och 
inkClub gäller fortsatt framgångsrikt arbete utifrån respektive bolags 
affärsplaner.

Vi måste vara beredda på att den privata konsumtionen kommer att 
sättas under press under den pågående återhämtningen i ekonomin. 
Vår starka ekonomiska ställning gör att vi har möjlighet att flytta fram 
våra positioner. Den goda resultatutvecklingen och den starka finan-
siella ställningen gör det även möjligt att fortsätta erbjuda aktieägarna 
en god direktavkastning, vilket är ett långsiktigt mål. För år 2009 
föreslår styrelsen att 6,00 kronor per stamaktie delas ut. 

Sammanfattningsvis är jag fortsatt försiktigt optimistisk när det 
gäller marknadsutvecklingen och orubbad i min tro på den stora poten-
tialen i Hakon Invests innehavsbolag.

Solna i mars 2010
Claes-Göran Sylvén, Verkställande direktör

v D  H a r  o r D e t
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Från affärsidé till handling

AffÄrsiDé

Hakon Invest gör långsiktiga investe-
ringar med god riskspridning inom 
handelsområdet i norden och Baltikum 
och bidrar därmed till att långsiktigt 
säkerställa ICa-idén. aktieägarvärde 
skapas genom värde tillväxt i innehavs-
bolagen i kombination med en god 
direktavkastning, som uppnås genom 
en aktiv och ansvarstagande ägarroll.

MissioN

med ursprung och förebild 
i ICa-verksamheten skapar 
Hakon Invest förutsättningar 
för entreprenörskap, tillväxt 
och lönsamhet inom han-
deln genom sin finansiella 
kapacitet och omfattande 
handelskompetens.

MåL iNoM HAKoN iNVEsT-KoNCErNEN

oPErATiVA MåL fÖr HAKoN iNVEsT Läs mer på sid.

◾  etablera och befästa positionen som  
ledande utvecklingspartner för företag inom  
handelsområdet i sverige, som en första  
etapp mot visionen att bli den ledande  
utvecklingspartnern i norden och Baltikum. 9–11

◾   successivt bygga upp en innehavsportfölj  
med balanserad risk. 7, 38–48 

fiNANsiELLA MåL fÖr HAKoN iNVEsT Utfall 2009

◾  dela ut minst 50 procent av periodens  
resultat för moderbolaget. 98,1%

◾   eftersträva en soliditet för koncernen  
som över tid inte understiger 70 procent. 89,8%

◾   I varje enskilt innehav ska den genom- 
snittliga totalavkastningen på Hakon Invests  
investerade kapital uppgå till minst  Ej tillämpligt 
15 procent under innehavsperioden. på årsbasis

◾   genomsnittlig avkastning om minst  
konsumentpris index (kPI) plus fyra  
procentenheter per år över rullande  
femårsperioder inom finansförvaltningen. 5%1)

1) genomsnittlig årlig avkastning under de senaste fyra åren.

oPErATiVA MåL fÖr iCA Läs mer på sid.

◾  marknadsledande position i de länder  
där ICa aB finns representerade. 28–37

◾  långsiktigt öka omsättningen  
snabbare än vad totalmarknaderna  
ökar på respektive delmarknad. 28–37

fiNANsiELLA MåL fÖr iCA Utfall 2009

◾   rörelsemarginal (eBIt) på 3,5–4,0 procent. 2,9 %

◾   avkastning på eget kapital om minst 
14–16 procent över en konjunkturcykel. 11,3%

◾  soliditet som långsiktigt är 30–35 procent. 34,8 %

◾  Hakon Invest och ahold har i aktieägar- 
avtalet åtagit sig att verka för en utdelning  
av minst 40 procent av periodens resultat. 100 %

VisioN

Hakon Invest ska, med ägandet 
i ICa aB som grund, vara 
nordens och Baltikums led-
ande utvecklings partner för 
företag inom handels om rådet.

a F Fä r s I D é ,  m I s s I o n ,  v I s I o n ,  m Å l  &  s t r at e g I e r
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sTrATEGiEr

BALANsErAD PorTfÖLJuPPBYGGNAD

Hakon Invest arbetar långsiktigt med att expan-
dera investeringsportföljen, dels genom nyinves-
teringar, dels genom kompletteringsförvärv till 
existerande innehav.

GoD risKsPriDNiNG

För att den sammantagna portföljen, vid sidan av 
ICa aB, ska få en balanserad risk investerar 
Hakon Invest i olika slags verksamheter, av varie-
rande storlek, inom handels området. genom suc-
cessiva investeringar skapas även en riskspridning 
över tid. Hakon Invest investerar i företag med 
tydliga koncept och etablerade verksamheter, vil-
ket  håller ner risknivån.

AKTiVT oCH ANsVArsfuLLT ÄGANDE

Hakon Invest ska vara en aktiv ägare och stödja 
portföljbolagens utveckling och  expansion. vi 
känner stort engagemang för de  företag vi inves-
terar i. Hakon Invest vill ha intresse gemenskap 
med entreprenörerna i portföljbolagen och ser 
det som en fördel om tidigare ägare är kvar i 
någon form, men är inte främmande för ett 
100-procentigt ägande.

LåNGsiKTiGT ÄGANDE

målet är att arbeta långsiktigt med såväl portfölj-
uppbyggnad som med de enskilda investering-
arna. ICa aB är ett ”evigt” innehav men i övrigt 
har Hakon Invests investeringar inte någon gene-
rell tidshorisont.

LÄs MEr oM  
HAKoN iNVEsTs VErKsAMHET 

Investeringar och  
portföljuppbyggnad sid. 6–7

aktivt ägande sid. 9–11

Finansiell styrka  
och finansförvaltning sid. 13–14

Hantering av risker sid. 16–18

långsiktig hållbarhet sid. 19–21

a F Fä r s I D é ,  m I s s I o n ,  v I s I o n ,  m Å l  &  s t r at e g I e r
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Portfölj -
bolagICa

Kontrollerad portföljexpansion
långsiktiga investeringar med god riskspridning är en central del av Hakon Invests affärsidé. 
expansion av vår innehavsportfölj bygger på företagsförvärv som genomförs såväl direkt av 
Hakon Invest, som genom våra portföljbolag.

Hakon Invests ambition är att på sikt bygga upp en innehavsportfölj 
med upp till tio bolag. Syftet är att skapa en plattform som främjar en 
långsiktigt hög utdelningsnivå.

Vår investeringsinriktning är företag inom handelssektorn i Norden 
och Baltikum. Inom den befintliga innehavsportföljen möjliggör vi 
tilläggsförvärv som stärker företagens långsiktiga tillväxt.

iNVEsTEriNGsfiLosofi

Hakon Invest investerar i företag som har kommit en bit på vägen i sin 
utveckling, men som behöver en stark partner med handelsexpertis för 
att ta sig vidare till nästa utvecklingsfas. 

Vi använder följande kriterier för att identifiera intressanta förvärvs-
objekt:
◾  Tydligt koncept – eller goda förutsättningar att mejsla fram en tydlig 

position på marknaden.
◾  Entreprenörskap – en viktig faktor för framgångsrik 

 handelsverksamhet.
◾  Stark och motiverad ledning och/eller ägare.
◾  Positivt kassaflöde.
◾  Goda tillväxtmöjligheter.
När det gäller ägarbilden strävar Hakon Invest efter ett ägande översti-
gande 50 procent. Stark entreprenörsanda är ofta en framgångsfaktor 
inom detaljhandel och vi ser därför gärna att grundare och tidigare 
ägare finns kvar. Samtidigt kan det finnas fördelar med 100-procentigt 
ägande, vilket innebär att ett helägande inte är uteslutet.

Tilläggsförvärv inom den befintliga innehavsportföljen baseras på 
deras potential att stärka företagens tillväxtstrategier. Det kan vara 

affärer som utökar försäljningsnätet, som Cerveras förvärv av Duka-
butiker, eller affärer som kompletterar den befintliga verksamheten, 
som inkClubs förvärv av Dammsugarpåsar.nu.

ExiTfiLosofi

Hakon Invests strategi är att arbeta långsiktigt med de enskilda inves-
teringarna, utan någon förutbestämd tidshorisont för ägandet. Den 
baseras på vår erfarenhet av att handelsverksamhet ofta behöver tid för 
att bli riktigt framgångsrik.

Med undantag för ICA AB, som är ett ”evigt” innehav i Hakon 
Invests portfölj, kan portföljbolagen så småningom komma att säljas. 
Tidpunkten för försäljning kommer att väljas med omsorg och bland 
annat ta i beaktande avkastningen för Hakon Invests aktieägare.

BALANsErAD risKProfiL

Vid sidan av det 40-procentiga ägandet i ICA AB eftersträvar Hakon 
Invest en portfölj som har en balanserad riskprofil. Sedan börsnote-
ringen av Hakon Invest i slutet av 2005 har vi byggt upp en väldiver-
sifierad, handelsinriktad innehavsportfölj. De förvärvade portfölj-
bolagen är av varierande storlek och verkar i olika delar av 
detaljhandelssektorn. Förvärven har skett successivt vilket har skapat 
en riskspridning över tid.

I slutet av 2009 bestod vår innehavsportfölj av ICA AB och sex 
portföljbolag. De fem förvärv som genomförts sedan noteringen av 
Hakon Invests aktie i december 2005 har föregåtts av ett stort antal 
identifierings- och utvärderingsprocesser. 

långsiktigt värdeskapande i Hakon Invest

Ägare  av Hakon Invests  stamakt Ier

Hakon Invest

kapitalförvaltning, förvärv/investeringar,
portfölj- och bolagsförvaltning, avyttringar

v e r K s a m H e t e n  –  I n v e s t e r I n g a r
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Potential väl värd ett avsteg
Beslutet att gå in som ägare i Hemtex innebar ett avsteg från Hakon Invests policy  
att investera i onoterade företag. Bakom investeringen ligger ett nygammalt intresse 
och övertygelsen att Hemtex har stor inneboende potential. 

I maj 2005 bildades Hakon Invest i sin nuvarande 
form och visade redan då intresse för den då 
onoterade hemtextilkedjan Hemtex.

– vi såg stora möjligheter att utveckla Hemtex, 
men vid den tidpunkten var noteringsprocessen för 
Hemtex långt gången, berättar stein Petter ski, Chef 
Investeringar och Portföljbolag hos Hakon Invest.

I stället för att bli det första nya företaget 
i Hakon Invests portfölj börsnoterades Hemtex aktie 
i oktober 2005. För Hakon Invests investerings-
organisation fortsatte arbetet med att identifiera 
handelsföretag för att successivt bygga upp en 
bolagsportfölj med stor framtidspotential. Under 
denna tid följdes Hemtex utveckling på avstånd.

– aktiemarknadens förändrade syn på Hemtex 
hösten 2007 såg vi som en möjlighet att komma 
in i bolaget och som ägare bidra till att förändra 
strategin och utvalda arbetsprocesser. vi förstod 
också att det skulle uppstå problem med Hemtex 
lager. Det var bland annat mot bakgrund av detta 
som Hakon Invests styrelse fattade beslutet att göra 
ett undantag från investeringspolicyn, säger stein 
Petter ski.

I början av 2008 inledde Hakon Invest diskus-
sioner med Hemtex om bland annat lagersituationen 
och de ständiga reorna.

vad Hakon Invest inte kunde förutse var den 
finanskris som hösten 2008 lamslog världen. 

Kreditåtstramningar, fallande bostadspriser och 
stigande arbetslöshet slog hårt mot konsumenternas 
förtroende och vilja att konsumera. De problem 
som redan hade identifierats i Hemtex förvärrades 
under krisen och påverkade både försäljningen 
och resultatutvecklingen negativt.

– vår uppfattning var att en nyemission krävdes 
och att den skulle ta höjd för en lågkonjunktur, 
säger stein Petter ski.

I samband med det meddelade norska orkla 
att de ville sälja hela sitt Hemtex-innehav. För 
Hakon Invest blev det en möjlighet att öka ägandet 
ytterligare. 

– Bortom de utmaningar lågkonjunkturen för 
med sig har Hemtex många styrkor. Butiksnätet 
i sverige är väldigt bra och Hemtex har etablerat en 
leverantörsbas i asien som gör det möjligt att både 
erbjuda hög kvalitet och bra priser. Inriktningen 
på hemtextil har stor utvecklingspotential. många 
aktörer erbjuder hemtextil men Hemtex är ensamma 
om att vara specialist, säger stein Petter ski.

För att säkerställa att Hemtex inneboende 
potential tas tillvara arbetade Hakon Invest till-
sammans med övriga styrelsen i Hemtex fram 
en ny affärsplan under 2009. organisationen 
och styrningen förändrades också, från en pro-
duktorienterad struktur till en processorienterad 
matrisorganisation.

Köpet av orklas aktier och nyemissionen innebar 
att Hakon Invests ägarandel steg över 30 procent, 
vilket i sin tur utlöste ett så kallat budpliktsbud till 
övriga aktieägare. när budperioden var över 
uppgick innehavet i Hemtex till 68,5 procent.

– vi är mycket nöjda med vår ägarnivå idag 
och vill utifrån den vara en långsiktig och trovärdig 
ägare, säger stein Petter ski.

strax efter sommaren 2009 meddelade 
Hemtex dåvarande vd, göran Ydstrand, att han 
önskade lämna sitt uppdrag efter endast ett halvår. 
tillsammans med Hemtex styrelse agerade Hakon 
Invest snabbt för att få in en ny handlingskraftig och 
detaljhandelskunnig vd. valet föll på erik gumabon 
som tillträdde den 1 november 2009.

– erik har på kort tid åstadkommit flera positiva 
förändringar genom ett stort förändringsarbete. 
Det är ett arbete som kommer att ta tid, men vi 
ser positivt på Hemtex framtidsutsikter. Kortsiktigt 
finns det självklart utmaningar som ställer krav 
på prioriterade områden, som exempelvis sorti-
mentsstrategin, varuförsörjningen, butiksdriften 
samt bolagets kommunikationsstrategi, summerar   
stein Petter ski. ◾
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mari muresu och lena litens
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Vid sidan av en aktiv, värdeskapande förvaltning av ICA-innehavet är 
Hakon Invests affärsidé att säkerställa värdetillväxt och god direktav-
kastning i portföljbolagen, där vinstmedlen arbetar vidare i vår portfölj 
med långsiktig värdetillväxt för aktieägarna som mål. På detta sätt ger 
ICA-innehavet det bränsle som gör att Hakon Invest kan säkerställa 
ICA-idén samt skapa mervärde genom både ICA-innehavet och inves-
teringar i handelsföretag med stor potential.

Hakon Invest arbetar på liknande sätt som ett riskkapitalbolag med 
fokus på handelsverksamhet. Vi köper, utvecklar och säljer bolag. 
Huvudstrategin är att investera i lämpliga handelsföretag (läs om 
investeringskriterierna på sidan 6) på så fördelaktiga villkor som möj-
ligt, tillföra de resurser som krävs för att skapa tillväxt och lönsamhet 
i bolagen, samt – vid lämplig tidpunkt – på ett eller annat sätt avyttra 
bolagen med en god realisationsvinst. Det blir kvittot på framgång. 
Vårt fokus är att identifiera rätt bolag och utveckla bolagets värde.

Affärsmodellen bygger på att i praktiken omsätta vår detaljhandels-
kompetens, som utgår från en djup marknads- och konsumentförstå-
else. Att hitta former och tillämpningar för denna kompetens är, utöver 
kapital, Hakon Invests främsta bidrag till portföljbolagen. Vi har stor 
kunskap om hur handel fungerar och vilka moment som är viktiga att 
hantera och arbeta med. Hakon Invest har tillgång till färsk och djup-
lodande marknadsinformation, bland annat genom den kvartalsrapport 

om olika handelsmarknaders utveckling som dotterbolaget Forma 
Publishing Group sammanställer. 

Bolag i portföljen har tillgång till en växande pool av framgångs-
exempel i gruppen. Det finns också samarbete bolagen emellan vad 
gäller exempelvis hållbarhet, lokaler, systemfrågor och lager/logistik. 

Därutöver har alla portföljbolagen tillgång till den kunskap och exper-
tis inom detaljhandelsområdet som finns i Hakon Invest och dess 
omfattande nätverk.

vi bygger en stark portfölj  
av dynamiska handelsbolag
Hakon Invest har en längre investeringshorisont än traditionella riskkapitalbolag.  
ICa är ett evigt innehav medan övriga portföljbolag ska förberedas för en avyttring över tid. 

ICa ÖvrIga PortFÖljBolag

Innehavsstrategi evigt innehav långsiktigt, 8–10 innehav

Bolag förvärvas, utvecklas och säljs vidare

avkastning 14–16% på eget kapital över en konjunkturcykel >15% per år på totalt investerat kapital

kassaflöde Årliga utdelningar (>40% av resultatet) likvider från förvärv och försäljningar

Utdelningar

Hakon Invests aktieägare Hög soliditet

Utdelningspolicy >50% av moderbolagets resultat

» kjell & Company är ett skolboks-
exempel på Hakon Invests metodik;  

hela processen från investeringsbeslut  
till ett självständigt och expansivt  

bolag, med mycket god volym- och 
lönsamhetsutveckling.«

Hakon Invests affärsmodell

v e r K s a m H e t e n  –  a K t I v  F ö r va l t n I n g
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Klubb för speciella tillfällen
samtidigt som det nya butikskonceptet rullades ut gjorde Cerveras kundklubb entré. 
genom unika förmåner vill Cervera stärka relationen med kunderna och bidra  
med inspiration året om. och intresset är ömsesidigt. redan efter ett par månader 
hade klubben fått in 20 000 medlemmar. 

Den 17 september 2009 slog Cervera upp dör-
rarna till de nyförvärvade Duka-butikerna samtidigt 
som utrullningen av det nya butikskonceptet kom 
i mål. ett sjuttiotal butiker deltog i en fyra dagar lång 
fest där kunderna bjöds på överraskningar, pris-
erbjudanden och andra godsaker. Cerveras profil-
byte väckte stort intresse bland konsumenter över hela 
landet. Under premiärdagarna ökade försäljningen 
väsentligt jämfört med samma period föregående 
år. Intresset var även stort för den kundklubb som såg 
dagens ljus i samband med nypremiären.

– eftersom vi lanserade både kundklubben och 
webbutiken samtidigt som ”the grand opening” 
hade vi inte riktigt tid att fokusera på att värva med-
lemmar vid invigningen. trots det hade vi redan 
efter två månader fått in drygt 20 000 medlemmar 
vilket överträffade våra förväntningar med råge, 
säger Håkan Filipsson, vd för Cervera.

Kundklubben är en strategiskt viktig satsning för 
att stärka Cerveras relation med kunderna. Den är 
också en viktig kanal för marknadskommunikatio-
nen. varumärkesplattformen är i grund och botten 
densamma som tidigare men den röda tråden är 
ny. Cervera kallar den ”tillfällesstrategin”.

– genom att anpassa kommunikationen och 

våra medlemserbjudanden till olika högtider, hän-
delser eller teman kan vi utgå från samma budskap 
utan att det blir tråkigt. Det öppnar också upp för 
butikerna att ordna egna medlemsaktiviteter för 
att stärka relationen med kunderna, parallellt med 
kampanjerna från centralt håll, förklarar Håkan 
Filipsson.

en viktig aspekt av Cerveras nya kommu-
nikationsstrategi är just möjligheten att hålla liv 
i kundrelationen året om, något som går hand 
i hand med det nya butikskonceptet. Förutom att 
innehålla ett brett utbud av produkter med hög 
kvalitet för köket och hemmet ska Cerveras butiker 
vara ständiga källor till inspiration. sortimentet 
kommer därför i högre utsträckning att presenteras 
utifrån kollektioner, en trend som är på stark fram-
marsch inom framförallt heminredning.

– ska vi behålla vår ledande ställning på mark-
naden måste vi hänga med i de senaste trenderna. 
Kunderna förväntar sig en butik som lever över hela 
året och det är också nödvändigt om vi ska jämna 
ut försäljningen över året, vilket är ett av våra mål 
för 2010, säger Håkan Filipsson. 

Utgångspunkten i den kommunikation som 
följer tillfällesstrategin är att Cervera ”tycker om”. 

Cervera tycker om dig, när det handlar om kund-
klubben. Cervera tycker om mamma, i samband 
med mors dag. Cervera tycker om gemenskap, när 
det lackar mot jul. men Cervera kan också tycka 
(till) om händelser och samhällsfrågor. 

– Under hösten tyckte Cervera om rosa för att 
uppmärksamma forskningen inom bröstcancer. För 
varje såld produkt ur vårt rosa sortiment skänkte 
vi en del av intäkterna till rosa Bandet, fortsätter 
Håkan Filipsson.

vid sidan av kundklubben är katalogen, i syn-
nerhet julkatalogen, den viktigaste budbäraren i 
Cerveras kommunikationsarbete. Planen är att 
katalogen precis som tidigare ska komma ut fyra 
gånger under 2010, men beroende på hur utveck-
lingen blir för kundklubben kan detta komma att 
ändras. 

För att uppmuntra medarbetarna att trycka lite 
extra på medlemskapets fördelar utlyste Cerveras 
ledning en tävling bland butikerna där det gällde 
att vara först med att få in 1 000 medlemmar. 
vinnarbutiken i Karlskrona behövde inte mer än 
en dryg månad på sig för att uppnå det.  ◾
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AKTiVT ÄGANDE i PorTfÖLJBoLAGEN 

Genom sin finansiella styrka är Hakon Invest en stabil och trygg ägare 
i såväl goda som i sämre tider. Långsiktighet är vårt signum. Vi vet att 
aktivt och långsiktigt arbete ger resultat. 

Hakon Invests viktigaste uppgift som ägare är att säkerställa rätt fokus 
i portföljbolagens kunderbjudande, koncept och varuförsörjning – trygga 
plattformar som på sikt ska generera stabil värdetillväxt. Arbetet med 
portföljbolagen har under 2009 i hög grad också handlat om hur de bäst 
skapar konkurrensfördelar genom effektivisering och rätt kostnadsbas 
i verksamheterna. (Läs mer om portföljbolagen på sidorna 38–48.)

Hakon Invests ägarstyrning drivs via styrelsearbete, men också 
genom att kompetens tillförs olika delar av portföljbolagens operativa 
verksamhet. Kompetensen tillförs via Hakon Invests omfattande nät-
verk som består av personer med lång erfarenhet inom detaljhandeln.
Att säkerställa rätt kompetens i portföljbolagens företagsledningar ser 
vi som en av våra viktigaste uppgifter. Även i styrelsearbetet ser vi vår 
representation som kompetensmandat snarare än ägarmandat. Kun-
skapsöverföring sker även indirekt genom de träffar som Hakon Invest 
anordnar för innehavsbolagen. 

AKTiVT ÄGANDE i iCA

ICA-idéns unika dynamik och förmåga att skapa värden för alla intres-
senter är Hakon Invests förebild och inspirationskälla. Genom att 
leverera en god värdetillväxt till aktieägarna över tid, både i form av 
värdetillväxt i portföljbolagen och direktavkastning, säkerställer Hakon 
Invest inflytandet i och ägandet av ICA. 

ICA:s affärsmodell bygger på affärsmässighet, flexibilitet och nära 
kontakt med konsumenterna. Modellen vilar på att alla led ska tjäna 
pengar och att värden skapas varje dag.

Som ägare i ICA arbetar Hakon Invest aktivt för att värna om ICA-
idén och dess värdeskapande kraft, både på kort och lång sikt. Den 
övergripande uppgiften är att säkerställa uthållig konkurrenskraft 
i ICA. I detta syfte verkar Hakon Invest för investeringar i logistik och 
annan infrastruktur som på sikt förbättrar lönsamheten för både ICA-
koncernen och handlarna, och i förlängningen också ger god avkastning 
till Hakon Invest och dess ägare. I samma syfte är vi aktiva i ICA:s 
övergripande affärsutveckling, till exempel när det gäller att strukturera 
och organisera verksamheten. (Läs mer om ICA på sidorna 28–37.)

AKTiEÄGArAVTAL 

ÄGArPLAN

sTYrELsE- 
rEPrEsENTATioN

AffÄrsPLAN

DiALoG MED LEDNiNG/ 
sTYrELsE/ÄGArE
identifiera strategiska frågor

säkerställa rätt prioriteringar

Vara pådrivare

Agera bollplank

förmedla kontakter

Genomföra uppföljning/controlling

Hakon Invest som ägare

sKAPA  
fÖruTsÄTT-

NiNGAr fÖr  
frAMGåNG

v e r K s a m H e t e n  –  a K t I v  F ö r va l t n I n g
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stein Petter ski

Fredrik Hägglund
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johan junehed
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Finansiell stabilitet som utgångspunkt
Hakon Invests långsiktiga syn på entreprenörskap, tillväxt och lönsamhet inom 
handeln förutsätter en stabil finansiell grund. låg skuldsättningsgrad och hög 
soliditet kännetecknar både Hakon Invest och kärninnehavet ICa aB.

Att ha en stark finansiell ställning är en gemensam grundfilosofi för 
Hakon Invest och vårt ”eviga” innehav ICA AB. Den säkerställer att vi 
kan handla långsiktigt även i tider med svagare konjunktur och för-
sämrade förutsättningar för handelsverksamhet.

fiNANsiELL sTABiLiTET iNoM HAKoN iNVEsT

Hakon Invest eftersträvar en soliditet, det vill säga eget kapital i förhål-
lande till totala tillgångar, som inte understiger 70 procent, och vi har 
sedan börsnoteringen legat betydligt över den nivån. I samband med 
förvärvet av Hemtex vid halvårsskiftet 2009 ökade koncernens balans-
omslutning och soliditeten minskade därmed. Vid slutet av 2009 upp-
gick soliditeten till 89,8 procent (94,9).

En betydande andel av våra tillgångar har varit likvida medel och 
kortfristiga placeringar. Dessa har minskat i takt med våra förvärv 
av portföljbolag men uppgick ändå till 1 049 MSEK (1 495) vid 
slutet av 2009.

Vår finansiella styrka ger oss gott utrymme att ta tillvara attraktiva 
affärsmöjligheter och möjliggör samtidigt en hög utdelningsnivå till 
aktieägarna, oavsett konjunkturläge.

fiNANsiELL sTABiLiTET i iCA

Det 40-procentiga ägandet av ICA AB, som är ett av Nordens största 
och mest framgångsrika detaljhandelsföretag, är den yttersta garanten 
för fortsatt finansiell stabilitet i Hakon Invest. ICA:s intäkter och resul-
tat har mycket stor betydelse för Hakon Invests resultatutveckling, 
kassaflöde och finansiella ställning. Tyngdpunkten i dagligvarusektorn, 
där efterfrågan är relativt okänslig för konjunktursvängningar, stabi-
liserar intäkts- och resultatutvecklingen över konjunkturcykeln.

ICA-koncernen har genom åren byggt upp en mycket stark finansiell 
ställning. Kassaflödena har återinvesterats i verksamheten. ICA har bland 
annat skapat sitt starka butiksnät genom stora investeringar i attraktiva 
butikslägen under många år. ICA har också investerat betydande belopp 
i toppmoderna lageranläggningar för att säkerställa en långsiktigt effek-
tiv logistikstruktur. ICA-modellen i Sverige innefattar att ICA-handlarna 
själva gör stora investeringar i sina butiker varje år. Såväl ombyggnader 
som utbyggnader finansieras av de enskilda handlarna.

◾ avkastning mseK  avkastning ackumulerat % 
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Finansförvaltning för framtida investeringar
Finansiella placeringar och likvida medel står för en viktig del av Hakon Invests tillgångar.  
medlen ska användas för fortsatta investeringar i både nya och befintliga portföljbolag.

Hakon Invest skapar aktieägarvärde genom värdetillväxt i både ICA och 
portföljbolagen, i kombination med en god direktavkastning. När Hakon 
Invests aktie noterades i slutet av 2005 hade bolaget cirka 3 miljarder 
kronor i finansiella medel och en portfölj som bestod av det 40-procen-
tiga innehavet i ICA samt den helägda mediekoncernen Forma Publis-
hing Group. Sedan dess har två tredjedelar av våra finansiella medel 
använts för investeringar i fem handelsföretag med stor tillväxtpotential.

BALANs MELLAN AVKAsTNiNG oCH risK

Utgångspunkten för Hakon Invests finansförvaltning är att säkra finan-
siella medel för framtida affärer. Det innebär att risktagandet begränsas 
för att inte äventyra vår förmåga att ta tillvara nya investeringsmöjlig-
heter när de uppstår och stötta de befintliga portföljbolagen i deras 
fortsatta utveckling.

Finansförvaltningen baseras på vår finans- och placeringspolicy med 
tillhörande riktlinjer. Målet är en genomsnittlig avkastning på minst 
Konsumentprisindex (KPI) plus fyra procentenheter per år över rullande 
femårsperioder. Fördelningen mellan aktier, aktierelaterade instrument 
och räntebärande värdepapper varierar över tid för att hålla en god balans 
mellan avkastnings- och risknivån. 

Under andra halvåret 2008 minskade vi andelen aktier i finansför-
valtningen, för att successivt öka under 2009. 

Under 2009 uppgick avkastningen i finansförvaltningen till tolv 
procent.

 
fördelning av tillgångar i finansförvaltningen (moderbolaget) 

GJorDA oCH frAMTiDA iNVEsTEriNGAr

Sedan börsnoteringen och fram till slutet av 2009 har Hakon Invest 
investerat knappt 2 miljarder kronor i fem portföljbolag. I slutet av 
2009 uppgick koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar 
till 1 049 MSEK (1 495).

Våra framtida investeringar kommer att bygga på samma principer 
som tidigare. Vi arbetar långsiktigt och analyserar noggrant investe-
ringsmöjligheterna utifrån ett antal kriterier. Ambitionen är att bygga 
upp en portfölj med upp till tio bolag och samtidigt behålla en tillfreds-
ställande buffert av finansiella tillgångar. Läs mer om våra investerings-
kriterier på sidan 6.

Det 40-procentiga ägandet i ICA har genererat betydande resultat-
andelar och utdelningar till Hakon Invest. ICA:s dagligvarufokuserade 
verksamhet är relativt konjunkturokänslig och skapar en stabilitet i våra 
resultat och kassaflöden över tid, vilket långsiktigt fyller på våra finan-
siella tillgångar. Det skapar i sin tur en stabil finansiell grund för port-
följbolagen.

investeringar i portföljbolag fram till 31 december 2009

Investeringsår Belopp (msek)

Forma Publishing group 1999 200

Kjell & Company 2006 102

Hemma 2006 106

2008 45

totalt: 151

Cervera 2006 87

2009 153

totalt: 240

inkClub 2007 431

Hemtex 2008 423

2009 504

totalt: 927

totalt investeringsbelopp: 2 051

aktier 50%

räntebärande värdepapper 29%

Hedgefonder 17%

likvida medel 4%

v e r K s a m H e t e n  –  F I n a n s F ö r va l t n I n g
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nya skyltfönster för vitvaror
med personliga butiker, förstklassig service och en nyöppnad webbshop ska  
synen på vitvaror förändras. Under 2010 tar Hemma ett steg närmare kunderna  
när kedjan intar städernas gallerior och shoppingstråk. 

Under våren 2010 inviger Hemma tre nya butiker; 
en i stockholm, en i västerås och en i Helsing-
borg. Det blir startskottet för den expansion som 
kedjan planerar. Hemma har som mål att under en 
treårsperiod dubblera antalet egenägda butiker 
och utöka kedjan med ytterligare tio handlarägda 
butiker årligen under samma period. Det innebär 
en ökning med cirka 50 butiker, varav merparten 
planeras i centrumnära lägen.

– Det är en stor utmaning att få tillgång till de 
mest attraktiva butikslägena. många fastighets-
ägare och gallerior vill hellre hyra ut till klädkedjor. 
men våra tre nya butiker är ett bevis för att det går, 
säger Daniel lindin, vd för Hemma.

För 30 år sedan fanns återförsäljarna av 
vitvaror i industriområdena utanför städerna dit 
kunderna kom med släpvagn efter bilen. Kraven 
på service var låga, så länge produkterna var 
prisvärda. sedan några år tillbaka är det till köp-
centrumen i städernas utkanter kunderna beger 
sig för att köpa kylskåp, tvättmaskiner och spisar. 
allt färre väljer att ta med sig varan direkt hem, 
åtminstone runt storstäderna, utan föredrar hem-
körning och hjälp med installation. även bortförsel 
av emballage och kundernas gamla vitvaror har 
blivit ett konkurrensmedel.

Hemmas kommande nya flaggskeppsbutik 
i stockholm markerar ett trendbrott på vitvarumark-
naden. Placerad mitt i centrum, ett stenkast från 
stureplan, är den en viktig del i arbetet med att 
förändra konsumenternas syn på vitvaror. 

– vår ambition är att det ska vara lika lätt att köpa 
ett kylskåp som exempelvis en kostym. Utökad ser-
vice i form av hemkörning och installation innebär 
att vi kan ta steget från köpcentrum i städernas 
utkanter till trendiga lokaler på shoppingstråken 
eller i gallerior. vitvaror är lika mycket mode och 
design som annan heminredning och förtjänar en 
plats i city, fortsätter Daniel lindin.

nya miljöer innebär nya målgrupper men 
ställer också högre krav på Hemmas uttryckssätt 
och exponering. modegraden har ökat inom all 
heminredning under de senaste åren, även för 
vitvaror. För de mest trendkänsliga kunderna är en 
diskmaskin inte längre bara en diskmaskin. Den är 
också en inredningsdetalj som måste harmoniera 
med hemmet i övrigt. 

till grund för den resa som Hemma påbörjat 
har såväl butiksnätet som marknadsföringsstrategin 
noggrant analyserats och utvecklats. med det nya 
butikskonceptet, ”Hemma Compact”, ska Hemma 
komma närmare kunderna på fler sätt än bara 
genom den geografiska placeringen. Butikerna ska 
krympas till ytan, servicegraden ska höjas ytterligare 
och erbjudandet ska kommuniceras tydligare. sist 
men inte minst ska den nyligen invigda webb-
shopen utvecklas och marknadsföras vidare. 

– att sälja våra produkter via nätet är en stra-
tegisk nödvändighet för oss. närmare kunderna 
än i deras egna hem kan vi knappast komma. 
Webben är också ett mycket viktigt skyltfönster. 
Bara under november 2009 hade webbshopen 

20 000 unika besökare per vecka – och många 
av dessa besöker sedan även våra fysiska butiker 
för att se produkterna i verkligheten och fråga vår 
personal om råd, säger Daniel lindin. 

medvetenheten hos konsumenterna rör inte 
bara funktion och design. miljöfrågan har blivit 
allt viktigare och butikspersonalen måste kunna ge 
råd också kring energiförbrukning, vattenåtgång 
och miljömärkning. 

– vi ska säkerställa att vi utifrån kundernas 
behov alltid har ett brett sortiment som följer 
såväl trender som miljökrav och andra riktlinjer 
på marknaden. och när vi pratar om kunskap 
menar vi både kunskap om vad som händer 
i omvärlden och hur det påverkar våra kunder, 
säger Daniel lindin. 

Återväxten bland vitvaruhandlare har de 
senaste åren varit svag i hela branschen. Daniel 
lindin ser dock inte det som något hinder för 
att lyckas med den planerade expansionen av 
handlarägda butiker inom Hemma.

– Kommer det inga nya handlare får vi väl 
värva några från våra konkurrenter. Under 2009 
har vi märkt ett stort intresse för Hemma som sam-
arbetspartner och vi har knutit fyra nya handlare 
till kedjan, avslutar Daniel lindin. ◾
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riskhantering en central del av ägarrollen
aktivt och ansvarsfullt ägande är Hakon Invests kärnverksamhet.  
I den verksamheten är hantering av möjligheter och risker en integrerad del.

Den mest uppenbara risken i Hakon Invest är den ekonomiska utveck-
lingen i ICA och i portföljbolagen. I ett värsta scenario går hela vår 
investering i ett bolag förlorad. Utgångspunkten för riskhanteringen 
är att minimera den totala riskexponeringen genom att löpande iden-
tifiera möjliga hot mot värdeskapandet och initiera åtgärdsprogram 
i det fall hot övergår i verklighet.

risKHANTEriNGssTruKTur i HAKoN iNVEsT

Bedömning och hantering av risker i ICA och portföljbolagen är en 
centralt viktig del av Hakon Invests verksamhet och riskhanteringen är 
en integrerad del i arbetsprocessen. Bedömningen sker utifrån de grund-
principer som slagits fast i arbetsordningen för Hakon Invests styrelse 
och företagsledning. Styrelsen sätter ramarna för Hakon Invests risk-
hantering och inom dessa ramar värderar företagsledningen Hakon 
Invests exponering mot olika risker, deras sannolikhet och potentiella 
ekonomiska påverkan samt hur olika risker samverkar. Företagsled-
ningen ansvarar också för att implementera styr- och kontrollsystem 
i form av ansvarsfunktioner, processer och systemstöd som bidrar till en 
lämplig balans mellan affärsmöjligheter och risker.

MiNDrE oCH sTÖrrE KoNJuNKTurKÄNsLiGHET

Den generella konjunkturutvecklingen, reallöner och politiska beslut 
är grundläggande drivkrafter inom detaljhandelsbranschen. Detalj-
handeln rymmer dock många olika segment, som är olika känsliga för 
förändringar i makroekonomi och politiska beslut. Känsligheten kan 
också skilja sig åt mellan olika länder. Den ekonomiska utvecklingen 
i de baltiska länderna har varit betydligt svagare än i Norden under 
2009. Det har bland annat lett till hög arbetslöshet och sänkta löner 
vilket har påverkat detaljhandeln i Baltikum kraftigt negativt.

Det 40-procentiga innehavet i ICA, ett av Nordens största detalj-
handelsföretag, ger en betydande exponering mot nordisk och baltisk 
dagligvaruhandel. Dagligvarubranschens utveckling är nära kopplad 
till BNP-utvecklingen och reallönenivån men den har historiskt varit 
mindre konjunkturkänslig än sällanköpshandeln. Ur ett portfölj-
perspektiv kan ICA-innehavet ses som riskreducerande i svagare kon-
junkturlägen.

I slutet av 2009 var Hakon Invests innehavsbolag verksamma inom 
följande detaljhandelsbranscher:
◾ Dagligvaror samt specialvaror
◾ Publicering av tidningar, böcker och rörlig media
◾ Hemelektronik

◾ Vitvaror
◾ Glas-, porslins- och husgerådsprodukter
◾ E-handel med tyngdpunkt på skrivartillbehör
◾ Hemtextilier
Av dessa branscher hör glas, porslin och husgeråd samt vitvaror till de 
mer konjunkturkänsliga. Förlagsbranschens känslighetsgrad beror på 
inriktningen. Tidningsmarknaden drabbas ofta hårt i konjunkturned-
gångar när annonseringen minskar, medan bokmarknaden och upp-
dragspublicering påverkas i mindre utsträckning av det generella kon-
junkturläget.

ALLT BÖrJAr oCH sLuTAr MED KuNDfÖrTroENDE

Kundernas förtroende för verksamheter, produkter och tjänster är en 
faktor som har mycket stor påverkan på detaljhandelsföretagens lång-
siktiga utveckling. Utan ett starkt förtroende för varumärket är det 
mycket svårt, oftast omöjligt, för ett detaljhandelsföretag att ta mark-
nadsandelar och växa.

Ett gediget hållbarhetsarbete ökar förmågan att vinna och behålla 
kundernas förtroende. En viktig del av Hakon Invests ägarroll är därför 
att bidra till strategier och dagliga rutiner som är långsiktigt hållbara. 
Inom ICA är miljömässiga och sociala ansvarsfrågor sedan länge inte-
grerade i verksamheten. Portföljbolagen har kommit olika långt men 
samtliga arbetar med att vidareutveckla sitt miljömässiga och sociala 
ansvarstagande. Läs mer om Hakon Invests, ICA:s och portföljbolagens 
arbete för hållbart värdeskapande på sidorna 19–21.

iCA – EN BETYDANDE DEL AV risKProfiLEN

ICA-innehavet är ”evigt” och utgör en betydande del av Hakon Invests 
tillgångar. Det innebär att möjligheter och risker som på ett betydande 
sätt påverkar ICA:s utveckling på kort och lång sikt är avgörande för 
Hakon Invests totala riskexponering. Hakon Invests riskhantering sker 
genom en aktiv och relevant ägarstyrning tillsammans med delägaren 
Royal Ahold.

Liksom i all detaljhandelsverksamhet är kundernas förtroende 
av görande för ICA:s utveckling. ICA:s varumärke byggs och bekräftas 
framför allt i butikerna, och det är även där det äventyras. De egna 
märkesvarorna, som utvecklas centralt, profilerar också ICA:s värde-
ringar och visar samtidigt att de omsätts i praktiken. I Sverige hör ICA 
till ett av de allra starkaste varumärkena. På den norska marknaden, 
där ICA arbetar med varumärkena ICA och Rimi, är positionen inte 
lika stark. Kunskapen om vad ICA och Rimi står för har dock ökat 
under de senaste åren. 

v e r K s a m H e t e n  –  r I s K H a n t e r I n g
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Hakon Invests riskhantering

rIsker

◾  Utfallet i förvaltningen som påverkas av: 
– generell utveckling på aktiemarknader 
– Utvecklingen i enskilda aktier 
– Utvecklingen på ränte- och valutamarknader

rIskHanterIng

◾  Finans- och placeringspolicy

◾  rapportering

◾  Uppföljning

 f I n a n s f ö r va lt n I n g e n

rIsker

◾  en negativ utveckling i innehavsbolagens försäljning och resultat

◾  generella och specifika faktorer som påverkar innehavsbolagens  
utveckling på kort och lång sikt:

 − makroekonomiska faktorer
 −  Förhållanden på innehavsbolagens respektive marknader  

(konkurrens, prispress, politiska beslut etc)
 −  strategiska och operativa faktorer inom de enskilda bolagen  

som påverkar deras respektive verksamheter och varumärken
 −  Brister i ansvarstagande för verksamhetens miljömässiga och  

sociala aspekter

rIskHanterIng

◾  aktiv och relevant ägarstyrning genom:
 − aktieägaravtal
 − styrelserepresentation
 − affärsplan
 − Hållbarhetspolicy
 − krishantering

◾  kontroll och uppföljning genom:
 − Budgetar
 − rapportering

 P o r t f ö l j b o l a g e n

rIsker

◾  en negativ utveckling av ICa:s försäljning och resultat

◾  generella och specifika faktorer som påverkar ICa:s  
utveckling på kort och lång sikt:

 − makroekonomiska faktorer 
 −  Förhållanden på dagligvarumarknaderna i sverige, norge, estland,  

lettland och litauen (konkurrens, prispress, politiska beslut etc)
 −  strategiska och operativa faktorer inom ICa:s verksamheter  

som påverkar deras respektive varumärken
 −  Brister i ansvarstagande för verksamheternas miljömässiga  

och sociala aspekter

rIskHanterIng

◾ aktiv och relevant ägarstyrning genom:
 − aktieägaravtal
 − styrelserepresentation
 − affärsplan
 − Hållbarhetspolicy
 − krishantering

◾ kontroll och uppföljning genom:
 − Budgetar
 − rapportering

 I C a  a b

rIsker

◾  Beroende av nyckelpersoner

◾  Brister i interna rutiner och system hos  
Hakon Invest och/eller investeringsobjekt

◾  Finansiering av investeringar

◾  motpartsrisker och andra transaktionsrisker

rIskHanterIng

◾  värnande om arbetsgivarvarumärket

◾  Investeringspolicy

◾  strukturkapital i form av etablerade processer och standardiserade  
dokument (due diligence, aktieägar avtal etc)

◾  Investeringsutskott

 I n v e s t e r I n g s v e r k s a m H e t e n

rIsker

◾  ogynnsamt aktiemarknadsklimat (priser på noterade  
bolag påverkar prisnivån för onoterade bolag)

◾  motpartsrisker och andra transaktionsrisker

rIskHanterIng

◾  långsiktig investeringshorisont

◾  samarbete och samsyn med övriga ägare

◾  Flera avyttringsalternativ

 av y t t r I n g a r

v e r K s a m H e t e n  –  r I s K H a n t e r I n g
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ICA-handlarna i Sverige har friheten att själva välja vilka leverantörer 
de köper varor från. I genomsnitt har varje enskild handlare i Sverige 
ett 50-tal olika leverantörer, varav många lokala producenter inom 
sortimenten bröd, grönsaker och färskvaror. Genomsnittligt svarar 
dessa inköp för cirka 30 procent av den totala affärsvolymen hos 
handlarna.

RiskkontRoll i poRtföljbolagen

Alla investeringar är förenade med osäkerhet. Inför en investering gör 
Hakon Invest noggranna utvärderingar som syftar till att identifiera, 
och om möjligt minska, de risker som kan uppstå. Vi genomlyser dels 
företagets utveckling av affärskoncept, varumärke, personal och kund-
relationer, dels administrativa, legala, miljömässiga och etiska frågor. 
Efter investeringen är styrelse- och controllingarbetet viktiga verktyg 
för att uppnå en effektiv ägarstyrning och riskhantering. 

långsiktighet kan ge koRtsiktiga svängningaR

Hakon Invests investeringshorisont är längre än hos traditionella risk-
kapitalbolag. Den tillåter oss att genomföra åtgärder och satsningar 
som har stor potential att skapa långsiktiga mervärden i ICA och port-
följbolagen, även om de i ett kortare perspektiv kan belasta resultat-
utvecklingen. Ett exempel är ICA:s satsning på ett nytt och topp-
modernt centrallager i Helsingborg under 2006, som långsiktigt är 
mycket viktig för ICA Sveriges konkurrenskraft.

Den här typen av långsiktiga satsningar kan bidra till kortsiktiga 
fluktuationer i Hakon Invests resultat.

finansföRvaltning med balanseRad Risk

Finansiella tillgångar och likvida medel utgör en stor del av Hakon 
Invests tillgångar. Förändringar i avkastningen på dessa medel kan ge 
betydande effekter på resultatet efter finansnetto och värdeförändringar 
i finansiella instrument.

Finans- och placeringspolicyn är ramverket för vår finansförvalt-
ning och hantering av finansiella risker. Styrelsen beslutar om inrikt-
ningen och risknivån i förvaltningen, som sker i både intern och extern 
regi. Finans- och placeringspolicyn utvärderas och revideras årligen 
av styrelsen.

Läs mer om finansförvaltningen på sidan 14. Mer information om 
riktlinjer och riskhantering inom finansförvaltningen finns i not 2 på 
sidorna 75–76.

kompetens äR en kRitisk ResuRs

Hakon Invests verksamhet kräver både handels- och affärsinriktad 
expertis. Vår framtida utveckling påverkas av ledningens och andra 
nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Den skulle 
kunna påverkas negativt om någon eller flera av dessa nyckelpersoner 
lämnar koncernen. Om Hakon Invest i sådana fall inte lyckas rekrytera 
nya, kvalificerade medarbetare skulle det kunna påverka verksamheten 
och resultatutvecklingen negativt. För att minska risken för negativa 
effekter av dessa slag måste vi värna vårt varumärke som arbetsgivare 
och ha effektiva rutiner för rekrytering.

Det breda nätverket av handelsspecifik kompetens är viktigt för att 
trygga tillgången på erfarenhet av och kunskap om handelsinriktade 
verksamheter.

v e r K s a m H e t e n  –  r I s K H a n t e r I n g
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strategier som bygger och vårdar förtroenden
Kundförtroende handlar om allt från ett tydligt erbjudande till ansvarstagande för miljö, 
människor och samhälle. en viktig del av vår ägarroll är att bidra till strategier och rutiner 
som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara.

Förmågan att vinna och behålla konsumenternas förtroende är grunden 
i all framgångsrik detaljhandelsverksamhet. Genom god förståelse för 
hur förväntningarna på miljömässigt och socialt ansvarstagande ser ut 
hos kunder, medarbetare, investerare och andra intressenter kan detalj-
handelsföretag få bättre kontroll över affärsrisker. Detta kan också ge 
uppslag till nya affärsmöjligheter.

HåLLBArHET fÖr HAKoN iNVEsT

Hakon Invest vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vårt bidrag 
sker framförallt genom arbetet med portföljbolagen. Vi strävar efter att 
vara lyhörda för nya trender och omvärldsaspekter som kan påverka 
bolagen, och stödjer dem så att de effektivt kan vidta åtgärder för att leva 
upp till krav som ställs från kunder och andra intressenter. 

2008 antog Hakon Invests styrelse en hållbarhetspolicy som förtyd-
ligar vad ansvarsfullt ägande innebär för oss. Policyn är baserad på vår 
affärsidé, vision och mission samt våra kärnvärden: ansvarsfullhet, 
kunnighet, engagemang, entreprenörsanda och partnerskap. 

Till hållbarhetspolicyn finns andra policyer och riktlinjer kopplade 
för att tydliggöra vad den innebär i praktiken. Syftet är att stödja både 
Hakon Invests interna verksamhet och portföljbolagens verksamheter 
samt att göra ambitionerna inför framtida investeringar tydliga. Hakon 
Invest har bland annat antagit riktlinjer för ansvarsfullt agerande i port-
följbolagen. Vi ska via aktivt styrelsearbete verka för att portföljbolagen 
ständigt förbättras inom hållbarhetsområdet. Såväl Hakon Invest som 
alla portföljbolag ska följa alla regler, lagar och internationella överens-
kommelser där man verkar. Därutöver är det portföljbolagens ansvar att, 
med utgångspunkt från sin egen verksamhet, utveckla relevanta policyer, 
system för styrning och uppföljning samt kommunikation inom hållbar-
hetsområdet. Varje företag ska kunna visa att det ständigt förbättrar sin 
verksamhet med avseende på hållbarhetsfrågor. De av Hakon Invest 
utsedda styrelseledamöterna ska regelbundet försäkra sig om att portfölj-
bolagen förbättrar sig inom hållbarhetsområdet. 

När det finns aspekter eller frågeställningar som är av liknande 
karaktär i de olika bolagen stödjer och koordinerar vi så långt som 
möjligt hållbarhetsarbetet med gemensamma dokument, förslag på 
effektiva arbetsmetoder och uppföljning. 

Beskrivningar av våra policyer finns på www.hakoninvest.se under 
Bolagsstyrning.

HåLLBArHETsKriTEriEr i fiNANsfÖrVALTNiNGEN

Förvaltningen av likvida medel, i både intern och extern regi, baseras 
på vår finans- och placeringspolicy. Den anger att förvaltningen av 

Hakon Invests tillgångar ska präglas av trygghet, god etik och hänsyn 
till miljön. Placeringar får bara göras i företag som på ett godtagbart 
sätt följer FN-initiativet Global Compacts principer för mänskliga 
rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. Företagen får inte ha en betydande 
del av sin omsättning inom vapenindustri eller pornografi. Våra sam-
arbetspartners inom finansförvaltning ska följa finans- och placerings-
policyn.

HåLLBArHETsAsPEKTEr i iNVEsTEriNGsProCEssEN

Gentemot Hakon Invests aktieägare börjar ansvarstagandet i investe-
ringsprocessen. Vi investerar endast i företag som kan accepteras utifrån 
våra investerings- och hållbarhetspolicyer. Det innebär att vi på ett 
tidigt stadium analyserar potentiella portföljbolags hållbarhetsprofil. 
Inför beredningen i styrelsens investeringsutskott görs en översiktlig 
kartläggning av företagens position gällande miljö, kontroll av leveran-
törskedjan, personalfrågor, affärsetik och andra icke-finansiella aspek-
ter som kan påverka värdet av varumärket och företaget.

Många av de företag som passar in i Hakon Invests investerings-
kriterier är relativt unga och har därför inte alltid hunnit utveckla ett 
strukturerat hållbarhetsarbete. Det innebär dock inte att vi avstår från 
en investering. Vi vill däremot säkerställa att företaget har förutsätt-
ningarna och viljan att börja bygga upp ett robust hållbarhets arbete. 
Det handlar exempelvis om att ta fram och införa ändamålsenliga 
policyer och arbetsmetoder som täcker in verksamhetens viktigaste 
hållbarhetsaspekter. 

HåLLBArHETsArBETE i iNNEHAVsBoLAGEN

Inom ICA AB pågår sedan många år ett omfattande arbete med att ta 
miljömässigt och socialt ansvar, vilket Hakon Invest tillsammans med 
den andra delägaren Royal Ahold bidrar till att vidareutveckla. De 
mindre innehavsbolagen har kommit olika långt och vårt bidrag genom 
aktivt styrelsearbete sker därför med utgångspunkt i respektive företags 
förutsättningar. Vi främjar också kunskapsutbyte inom hållbarhets-
området mellan innehavsbolagen.

MiLJÖ- oCH sAMHÄLLsANsVAr iNoM iCA 

ICA:s syn på etik och samhällsansvar sammanfattas i sju koncernge-
mensamma ståndpunkter som kallas ICA:s Goda Affärer (läs mer på 
sidan 31). Ståndpunkterna baseras bland annat på FN:s initiativ Global 
Compact som främjar socialt och miljömässigt ansvarstagande hos 
internationellt verksamma företag. Utifrån Global Compact och ICA:s 
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Goda Affärer har ett antal policyer och riktlinjer tagits fram som väg-
ledning i det dagliga arbetet.

Till de viktigaste områdena i ICA:s hållbarhetsarbete hör att:
◾  Minska koncernens energi- och materialförbrukning samt mängden 

avfall.
◾  Minska koncernens klimatpåverkan.
◾  Utöka sortimentet av miljöanpassade produkter. 
◾  Kontrollera att leverantörerna möter ICA:s krav på socialt ansvar.
◾  Kontrollera produktsäkerheten genom hela kedjan, från primär-

producenter till konsumenter.
◾  Inspirera kunderna till hälsosamma kostval i vardagen.

Under 2009 vidareutvecklade ICA sin klimatstrategi, där ett av 
målen är att sänka koncernens kända utsläpp av växthusgaser med 30 
procent till 2020 jämfört med 2006. Strategin kompletterades med två 
delmål: att uppnå en tredjedel av minskningen till 2009 och två tredje-
delar till 2012. Baserat på ICA:s redovisning av sin hantering av klimat-
frågan och sina koldioxidutsläpp placerades Hakon Invest under 2009 
som näst bästa börsföretag i Norden i Carbon Disclosure Projects (CDP) 
årliga granskning. Det innebar en förbättring från den nordiska sjätte-
platsen 2008.

ICA arbetade under året med flera stora frågor gällande hållbart 
fiske. En av de största händelserna var beslutet att sluta köpa in jätte-
räkor, vilket innebär att det svenska centrala sortimentet nu är helt 
befriat från arter som ges rött ljus av WWF. Sedan 2004 fiskas all torsk 
i ICA:s centrala sortiment i Barents hav, som klassas som biologiskt 
säkert och som nu har grön märkning i WWF:s fiskguide. ICA:s röd-
spätta blev under året MSC-märkt och får därmed grönt ljus av WWF. 
Även all makrill som används i ICA:s egna märkesvaror klarar MSC-
kraven. ICA valde också att byta ut den gulfenade tonfisken i ICA-
produkterna mot Skipjack, som har ett mer hållbart bestånd.

För att kontrollera och följa upp att leverantörerna tar socialt ansvar 
i produktionen av varor arbetar ICA dels med revisioner som genomförs 
av tredje part, dels med egna inspektioner med hjälp av metoden ICA 
Social Audit. De egna inspektionerna, som har samma kravnivå som 
tredjepartsrevisionerna, gör det möjligt att stötta leverantörerna så att 
de snabbare lever upp till ICA:s krav på socialt ansvarstagande. För att 
finnas på plats närmare leverantörerna etablerade ICA under 2008 tre 
asiatiska inköpskontor. Under 2009 startades inköpsverksamhet även 
i Jakarta i Indonesien. ICA fortsatte även kartläggningen av leveran-
törer, det så kallade supplier landscape-projektet, för att ytterligare öka 
transparensen i leverantörskedjan.

Ett annat exempel på fokusområde under 2009 var arbetet med att 
ytterligare förbättra produktsäkerheten. Den nya kvalitetsstandarden 

för butiker i Sverige, som ICA har varit drivande i att ta fram, godkän-
des av det statliga ackrediteringsorganet SWEDAC. Den är världens 
första tredjepartsstandard för livsmedelshantering i butik och blir under 
2010 en del av ICA:s löpande kvalitetsarbete i Sverige.

Arbetet med att samordna koncernens arbete med produktsäkerhet 
mellan länder och med övriga hållbarhetsfrågor tog ett stort steg framåt 
genom lanseringen av projektet ”I Care”. I detta treåriga projekt kon-
trolleras alla led av varuflödet – från inköp och logistik till butik – på 
samtliga marknader i en samlad insats.

ICA redovisar sedan många år tillbaka sitt sociala och miljömässiga 
ansvarstagande i årliga hållbarhetsredovisningar. De senaste åren har 
redovisningen baserats på Global Reporting Initiatives (GRI) interna-
tionella riktlinjer. Mer information om hållbarhetsarbetet finns på 
www.ica.se. 

MiLJÖ- oCH sAMHÄLLsANsVAr iNoM HEMTEx

Hemtex har ett ansvar för hållbar utveckling i både den egna verksam-
heten och den verksamhet som bedrivs av de företag Hemtex väljer att 
samarbeta med. Samtliga av Hemtex textilier och andra produkter köps 
in från 115 leverantörer runt om i världen. Exempel på viktiga hållbar-
hetsaspekter i leverantörernas verksamheter är arbetsmiljö, löner, vatten-
användning samt användande och hantering av kemikalier. Hemtex har 
inte direkt kontroll över leverantörernas verksamhet och för att försäkra 
sig om att tillverkningen sker på ett ansvarsfullt sätt inkluderar avtalen 
med leverantörerna krav på att följa en uppförandekod. Uppförande-
koden tar upp frågor som miljö, diskriminering, barnarbete, arbetstid, 
lön, arbetsförhållanden samt rätten att bilda och vara med i fackfören-
ingar. Hur kraven efterlevs följs upp genom inspektioner av fabrikerna 
och intervjuer med ledning och anställda. På de största inköpsmark-
naderna, Kina och Bangladesh, har Hemtex inköpskontor för att öka 
närvaron hos leverantörerna och underlätta kontrollen av dem.

Konventionell bomullsodling förbrukar stora mängder vatten och 
använder mycket bekämpningsmedel och kemikalier. För att påverka 
bomullsodling i hållbar riktning är Hemtex medlem i Better Cotton 
Initiative (BCI), en internationell organisation som arbetar för att 
minska hälso- och miljöpåverkan i storskalig odling.

För att skapa trygga och trivsamma arbetsplatser för de egna med-
arbetarna arbetar Hemtex systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet. 
Två gånger per år genomförs en kombinerad arbetsmiljö- och säker-
hetsutbildning för samtliga butikschefer för att uppdatera kunskaper 
och säkerställa utbildning av nyanställda butikschefer.

Mer information om Hemtex hållbarhetsarbete finns på 
www.hemtex.com.
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HåLLBArHETsArBETE i ÖVriGA PorTfÖLJBoLAG

Portföljbolagen vid sidan av ICA och Hemtex befinner sig i olika 
utvecklingsfaser och har därför kommit olika långt i hållbarhetsarbetet. 
Inom exempelvis Forma Publishing Group har hållbarhetsfrågor under 
många år varit integrerade i affärsutvecklingen.

Företagen fick under 2008 uppdraget att kartlägga sina största 
utmaningar på hållbarhetsområdet, för att sedan ta fram relevanta 
policyer och implementera dessa under 2009. Vissa av företagen arbe-
tade sedan tidigare utifrån en eller flera policyer medan andra tog sina 
första steg i policyarbetet. I slutet av 2009 hade samtliga företag policyer 
framtagna men i några av dem sker själva införandet under 2010.

Under 2009 valde också varje företag ut nyckeltal inom områdena 
arbetsmiljö, miljö, jämställdhet och kvalitet, i den mån sådana inte 
tillämpades sedan tidigare. Nyckeltalen ska följas upp från år till år och 
rapporteras till Hakon Invest.

För att underlätta och inspirera i hållbarhetsarbetet anordnar Hakon 
Invest sedan 2008 seminarier för företagens ledningsgrupper, styrelser 
samt medarbetare som arbetar med hållbarhetsfrågor. I november 2009 
hölls ett seminarium om ansvarsfullt ägande i tider av lågkonjunktur.

HåLLBArHETsAsPEKTEr i Vår EGEN VErKsAMHET

Moderbolagets egen verksamhet involverar 13 personer i kontorsmiljö 
och har en relativt begränsad miljöpåverkan. Hållbarhetspolicyn anger 
både hur vi ska minska vår miljöpåverkan och verka för en god fysisk 
och psykisk arbetsmiljö. 

Medarbetarna är Hakon Invests viktigaste resurs vilket gör perso-
nalvård i form av kompetensutveckling och friskvårdssatsningar till ett 
prioriterat område. Samtliga anställda i Hakon Invest hade exempelvis 
möjlighet att delta i interna utbildningar i ekonomi och retorik under 
året. Medarbetarna erbjuds att delta i ett friskvårdsprogram och har 
också möjlighet att motionera på arbetstid.

De viktigaste miljöaspekterna är kontorets energiförbrukning och 
våra tjänsteresor. Vi har valt förnyelsebara energikällor och fjärrvärme 
till kontoret och försöker öka andelen telefonkonferenser. Miljöhänsyn 
vägs in vid inköp av förmånsbilar samt vid andra inköp.

ICa
•  Projekt för effektivisering av butikernas energianvänd-

ning inom ICa sverige.
•  Klimatstrategin kompletterad med två delmål: att 

uppnå en tredjedel av totalmålet till 2009 och två 
tredjedelar till 2012. Koncernchefen utmanade de 
svenska ICa-handlarna att byta till förnybar el för att 
snabbare nå klimatmålet.

•  tvådagarsutbildning i shanghai om matleverantörers 
sociala ansvar.

•  start av projektet ”I Care” för att samordna koncer-
nens befintliga arbete inom produktsäkerhet.

Hemtex
•  Fortsatt kontroll av nya fabriker samt uppföljning av 

förbättringsområden vid tidigare inspekterade 
fabriker.

•  granskning av dunleverantörer och deras under-
leverantörer.

•  Introduktion av nya miljökrav gällande kvaliteten på 
utsläppsvatten vid fabriker som har våtprocesser.

Forma Publishing group
•  Fortsatt arbete med att integrera hållbarhetsfrågor 

i affärsutvecklingen, bland annat genom tydligare 
chefsansvar. 

•  Upprätthållande av en hög andel leverantörer (tryck-
erier) som uppfyller Iso 14001 eller andra miljö-
standarder.

•  Fastställande av mål för andel leasingbilar som ska 
vara miljöbilar.

kjell & Company
•  två medarbetare på plats vid inköpskontoret 

i shanghai för att bland annat följa upp förhållanden 
hos leverantörer.

•  Information om företagets hållbarhetsarbete tillagd 
i introduktionspärmen för nya medarbetare.

•  Introduktionskurs för nya säljare kompletterad med 
miljömedvetenhet för att hjälpa kunderna välja miljö-
effektiva produkter.

•  månadsvisa kontroller av den fysiska och psykiska 
arbetsmiljön i butiker och lager.

Hemma
•  Uppdatering av arbetsmiljöpolicy samt arbete med 

mobilpolicy och alkohol- och Drogpolicy.
•  övergång till grön el i samtliga egenägda butiker 

och översyn av totalkostnaderna för el.
•  Introduktionskurs för nya säljare kompletterad med 

miljömedvetenhet för att öka försäljningen av miljö-
vänligare och energisnålare produkter.

Cervera
•  Påbörjad effektivisering av logistikflödet, vilket bland 

annat minskar antalet transporter.
•  Införande av krav på leverantörer att underteckna en 

uppförandekod.
•  översyn av totala elkostnader.

inkClub
•  Introduktion av uppförandekoden hos leverantörer.
•  Påbörjat arbete med att utvärdera leverantörer.
•  Upprättande av miljöpolicy och riktlinjer för drift och 

logistik.

exempel på viktiga steg i innehavsbolagens hållbarhetsarbete under 2009
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På detaljhandelsmarknaden i Sverige planade den negativa trenden 
från hösten 2008 ut under första halvåret 2009 och farhågorna om 
att handeln skulle drabbas lika hårt som i början av 1990-talet besan-
nades inte.

Även om svensk detaljhandel som helhet visade en god utveckling 
fanns regionala och branschvisa skillnader, där vissa orter och bransch-
segment drabbades hårdare än andra. Det senare avspeglas i att hela 
898 detaljhandelsbolag gick i konkurs under 2009, en ökning med 22 
procent jämfört med 2008. En del av dessa konkurser är en följd av den 
svaga konjunkturen och en lägre efterfrågan, men många beror san-
nolikt på en naturlig och mer strukturell utslagning av otydliga och 
otidsenliga koncept som inte längre tilltalar kunderna.

Ur ett europeiskt perspektiv blev 2009 ett svagt detaljhandelsår och 
i flera länder är de senaste årens positiva tillväxttrend nu helt utraderad. 
I Baltikum fortsatte den stora nedgång som inleddes i slutet av 2008 
och detaljhandelsmarknaderna i de tre baltiska länderna visade de 
största försäljningsminskningarna i Europa under 2009.

iNTErNATioNELL KoNJuNKTurfÖrsTÄrKNiNG

Ur ett internationellt perspektiv visar lågkonjunkturen tecken på att 
plana ut och på vissa marknader har återhämtningen så smått inletts. 
En viktig förklaring till utvecklingen är den expansiva finans- och pen-

ningpolitik som tillämpats sedan lågkonjunkturen blev ett faktum. 
Låga räntor och sänkta skatter har ökat hushållens reala disponibla 
inkomster, trots svaga arbetsmarknader.

I många länder väntas det dock ta tid innan ekonomin återvänder 
till de nivåer som rådde före finanskrisen. BNP-tillväxten spås bli lägre 
än i tidigare konjunkturuppgångar och återhämtningsfasen kan därför 
ta längre tid.

KÖPKrAfT oCH KoNsuMENTfÖrTroENDE i sVEriGE

Innevarande konjunkturkris, som med svenskt BNP-mått mätt har 
varit den djupaste sedan 1930-talet, har ännu inte fått fullt genomslag 
bland svenska hushåll och konsumenter. Förklaringen är att den låga 
inflationstakten, en historiskt låg räntenivå samt genomförda skatte-
lättnader har gett svenska konsumenter med arbete mer pengar kvar i 
plånboken varje månad jämfört med tidigare. 

Oro för utvecklingen på arbetsmarknaden och den ekonomiska 
utvecklingen i stort fick dock till följd att en stor del av den stärkta 
köpkraften användes till ökat sparande. Samtidigt har hushållens allt 
mer positiva syn på det ekonomiska läget gradvis gett avtryck ute i 
handeln. För året som helhet innebar detta att många konsumenter 
kunde både spara och konsumera, vilket i sin tur summerade till en 
överlag positiv utveckling för handeln. 

stora variationer i marknadsförhållanden 
I sverige överraskade detaljhandelsåret 2009 positivt och givet omvärldsfaktorerna var utveck-
lingen stark. Ur ett europeiskt perspektiv var utvecklingen svagare, med störst försäljningsnedgångar 
i de baltiska länderna.
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KoNsuMENTBETEENDE i sPårEN AV LåGKoNJuNKTurEN

Även om svenska hushåll har klarat sig förhållandevis bra i den rådande 
lågkonjunkturen har intresset för lågprisprodukter ökat. Huruvida det 
beror på att konsumenterna medvetet letar efter produkter i lägre pris-
klasser eller om det snarare förklaras av att detaljhandeln snabbt har 
tillgodosett konsumenternas ”behov” och lanserat många nyheter inom 
detta segment är svårt att säga.

Den kanske mest intressanta frågan för detaljhandeln just nu är om 
konsumenternas ökade prismedvetenhet är bestående. Anses produkter 
i lägre prisklasser ha en acceptabel kvalitetsnivå och därmed vara ett 
alternativ till dyrare kvalitetsprodukter också framöver? Det finns en 
del undersökningar som tyder på att konsumenterna till viss del har lärt 
sig leva utan de dyrare produkterna. Om det stämmer kan konsumen-
terna komma att anta en mer avvaktande och granskande attityd. Med-
vetenhet och sparsamhet kan framöver bli nyckelord för konsumenter 
som tänker en extra gång innan ett köp genomförs. En sådan utveckling 
av konsumenternas beteende skulle kunna dämpa takten i återhämt-
ningen inom detaljhandeln som helhet, då det innebär att mindre 
pengar spenderas ute i handeln.

Samtidigt fortsätter intresset för socialt ansvarstagande och produk-
ters påverkan på miljö och klimat att vara förhållandevis stort hos 
många konsumenter. Det kan i sin tur leda till ett generellt ökat intresse 
för mer långsiktig och beständig konsumtion.

Frågor av dessa slag skapar både utmaningar och möjligheter för 
detaljhandelns aktörer.

sKiLLNADEr oCH sAMsPEL MELLAN  

DAGLiGVAror oCH sÄLLANKÖPsHANDEL

På övergripande nivå fick detaljhandelsåret 2009 en förhållandevis 
positiv inledning i Sverige. Dagligvaruhandeln var en drivande faktor, 
delvis understödd av prisökningar inom livsmedel och delvis som en 
följd av den försvagade svenska kronan. För sällanköpshandeln var 
början av året betydligt tyngre och det var tydligt att lågkonjunkturen 
hade nått denna del av detaljhandeln. Hårdast drabbades de lånebase-
rade branscherna möbler, elektronik samt järn- och byggvaror men även 
den lönebaserade handeln redovisade betydligt svagare tillväxtnivåer 
än tidigare. 

Det faktum att konsumenterna höll igen lite extra på mer kapital-
intensiva sällanköpsvaror kan indirekt ha påverkat dagligvaruhandeln 
positivt, då denna i viss utsträckning fick ta del av det kapital som inte 
spenderades på kapitaltunga produkter. 

Tillväxtnivåerna inom sällanköpshandeln återhämtade sig allt-

eftersom året gick och under andra halvåret 2009 visade en del sektorer 
riktigt starka tillväxttal. Rekylen från den svaga utvecklingen hösten 
2008 var givetvis en förklaring men det handlade sannolikt inte enbart 
om en återhämtning från låga nivåer. Förbättringen speglade troligen 
också konsumenternas ökade optimism och branschspecifika faktorer 
som exempelvis rotavdraget för den byggrelaterade sektorn. 

Sporthandeln och elektronikhandeln utvecklades mycket starkt 
under året. Sporthandelns uppgång under senare år förklaras dels av 
branschens ökade inslag av konfektion, dels av den starka hälsotrenden 
som fick extra skjuts under 2009. Elektronikhandelns utveckling var även 
under 2009 tudelad, med ett knappt tillväxttapp i löpande priser men en 
mycket stark volymtillväxt. Utvecklingen med en kraftig prispress för-
klarar branschsegmentets svårigheter att hitta en hållbar lönsamhet.

Totalt ökade dagligvaruhandeln 4,8 procent i löpande priser och 
sällanköpshandeln med 2,6 procent i Sverige. Mätt i löpande priser 
visade endast två branschsegment negativ tillväxt – elektronikhandeln 
och guldsmedshandeln. I fasta priser tappade 6 av 13 branschsegment 
försäljning under 2009.

uTVECKLiNGEN i NorDEN1) oCH BALTiKuM

Detaljhandelns utveckling i Norden följde under 2009 relativt väl 
trenden från det föregående året: Sverige och Norge visade en likvärdig 
tillväxttakt och de danska konsumenterna var mest återhållsamma. 

Däremot utvecklades den finska detaljhandeln betydligt sämre jämfört 
med föregående år. Finland var det land som lyckades hålla upp tillväxt-
talen längst under 2008, men under 2009 kom konjunkturutvecklingen 
i kapp och finsk detaljhandel uppvisade en negativ utveckling. 

De baltiska länderna kännetecknas fortfarande av budgetkonsoli-
dering, kreditåtstramning och politiska anspänningar. Det innebär att 
det ekonomiska klimatet i regionen endast i ytterst långsam takt håller 
på att tina upp. Inom detaljhandeln har försäljningsminskningarna 
varit kraftiga och trots att fallet har mattats jämfört med början av året 
visar samtliga länder försäljningstapp på över 20 procent på månads-
basis. I alla tre länder ligger försäljningen nu under 2005 års nivå. 

utvecklingen i sverige

Svensk detaljhandel har klarat lågkonjunkturen betydligt bättre än 
förväntat, trots effekterna av finanskrisen och den efterföljande lågkon-
junkturen. Detaljhandeln som helhet har sedan hösten 2008 bara under 
två månader visat negativ tillväxt mätt i löpande priser – november 2008 
och februari 2009. 
1) Exklusive Island.
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Den negativa trenden från hösten 2008 höll i sig fram till försommaren. 
Därefter skedde en vändning och under andra halvåret var utvecklingen 
betydligt starkare. Tack vare den starkare avslutningen på året, som 
kulminerade i ett nytt rekord för julhandeln, blev 2009 ett bättre år för 
detaljhandeln än 2008. Utvecklingen förklaras framförallt av daglig-
varuhandelns fortsatt starka tillväxt. Sällanköpshandeln hade å andra 
sidan det betydligt tuffare under 2009, i synnerhet under första halv-
året. Totalt uppgick försäljningen under året till 602 miljarder kronor, 
motsvarande en tillväxt på 3,6 procent, jämfört med 3,4 procent under 
2008. Priseffekten var inte lika stark som under föregående år och 
rensat för pris- och kalendereffekter var ökningen 2,8 procent (1,3).

Prognoserna för den viktiga julhandeln överträffades. Handelns 
totala försäljning under december slutade på hela 63,5 miljarder kronor, 
en ökning med 6,8 procent mätt i löpande priser. Sällanköpshandeln 
var som vanligt den starkaste drivkraften i december månad och ökade 
med hela 8,7 procent. Starkast tillväxt på helårsbasis visade System-
bolaget samt sport- och fritidshandeln, med ökningar på 9,7 procent 
respektive 9,6 procent. Svagast utveckling visade guldsmedshandeln 
som gick tillbaka 0,4 procent.

utvecklingen i Danmark

För dansk detaljhandel bjöd 2009 inte på någon större ljusning. Utveck-
lingen var fortsatt negativ, om än i avtagande takt. I december månad 
ökade försäljningen med 0,71) procent, vilket var den första månaden 

sedan maj 2008 med positiva tillväxttal på årsbasis. Försäljningen på 
den danska marknaden sjönk på årsbasis med 4,5 procent, vilket var 
den kraftigaste minskningen i Norden.

utvecklingen i Norge

Den norska detaljhandeln avslutade året starkt med en uppgång på hela 
5,7 procent i december mätt i löpande priser. Den starka avslutningen 
innebar att tillväxten blev högre under 2009 jämfört med 2008. Totalt 
ökade detaljhandeln i Norge med 3,21) procent i löpande priser. 

Liksom i Sverige har en stark hälsotrend bidragit positivt till sport-
branschens försäljning och branschen var en av årets vinnare i Norge. 
Elektronikhandeln visar tendenser som liknar dem i Sverige, det vill 
säga en tydlig prispress och mycket starka volymökningar. Under 
december ökade den norska elektronikhandelns försäljningsvolymer 
med 12,7 procent.

utvecklingen i finland

Den finska detaljhandeln visade en mycket svag utveckling under 2009. 
Från att tidigare ha legat i linje med eller över svenska tillväxtnivåer 
tappade den finska detaljhandeln fart under året. Avslutningen på året 
blev bättre med en försäljningsökning i löpande priser på 3,31) procent 
under december månad. På helårsbasis blev dock utfallet en samman-
tagen nedgång på 2,6 procent. 

utvecklingen i Baltikum

Utvecklingen i de baltiska länderna präglas fortfarande av budgetkon-
solidering, kreditåtstramning och politiska anspänningar.

Efter rekordåret 2008 genomgick detaljhandelsmarknaderna i de 
tre länderna kraftiga försäljningsminskningar under 2009. I slutet av 
2008 låg detaljhandeln i regionen på nivåer som var cirka 20 procent 
över 2005 års försäljningsnivå mätt i volym. I samtliga tre länder ligger 
försäljningen nu under 2005 års nivå. 

Det tuffa ekonomiska klimatet fortsätter troligtvis under stora delar 
av 2010. För att återställa förlorad konkurrenskraft krävs sannolikt att 
den åtstramande ekonomiska politiken fortsätter med ytterligare löne-
sänkningar. Med stor sannolikhet dröjer det till 2011 innan de baltiska 
länderna återigen visar positiv tillväxt inom detaljhandeln mätt som 
årsgenomsnitt.

Inom estnisk detaljhandel sjönk försäljningen med 15 procent mätt 
i volym. Dagligvaruhandeln klarade sig något bättre och under andra 
halvåret låg det månadsvisa försäljningstappet på omkring 9 procent. 
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Sällanköpshandeln drabbades avsevärt hårdare och värst utsatta var 
elektronikhandeln samt järn- och bygghandeln som båda visade för-
säljningsnedgångar med 25 procent under december månad.

Detaljhandelns försäljning i Lettland rasade med hela 28 procent 
under året. Försäljningen av dagligvaror sjönk med 20,6 procent medan 
försäljningen i sällanköpshandeln föll 31,5 procent. Det innebär att den 
lettiska dagligvarumarknaden är tillbaka på 2003 års försäljningsnivåer.

I Litauen planade den kraftiga nedgången ut under året, dock utan 
några tecken på återhämtning. Totalt minskade detaljhandelns försälj-
ning med 27,7 procent. 

frAMåTBLiCK 2010

Handelns Utredningsinstitut (HUI) spår lägre tillväxttal i Sverige 
under kommande år jämfört med tillväxtnivåerna under större delen 
av 2000-talet. 

Sedan mitten av 2009 har trenden inom detaljhandeln varit tydligt 
positiv men det behöver inte vara inledningen till en återgång till tidi-
gare starka tillväxtnivåer. Med stor sannolikhet blir den återhämtning 
som har påbörjats något mer utdragen än vad många hoppas på. 

Om konsumenternas mer positiva inställning leder till ett minskat 
försiktighetssparande kan en större andel av den stärkta köpkraften 
hitta ut i handeln. Ökad arbetslöshet och en av Riksbanken tidig ränte-
höjning skulle samtidigt kunna dämpa återhämtningen och eventuellt 
orsaka ett bakslag. 

Vid utgången av 2009 hade svenska hushåll bostadslån för omkring 
1 550 miljarder kronor, vilket innebär en räntekostnad på 15,5 miljarder 
kronor per procentenhet i ränta. Med en ränta som ligger 3 procent-
enheter högre skulle 46,5 miljarder kronor gå till räntebetalningar, 
vilket motsvarar en knapp försäljningsmånad för den totala detaljhan-
deln i Sverige. 

Om Riksbankens kommande räntehöjningar inte åtföljs av en stärkt 
konjunktur och minskad arbetslöshet kan 2010 och 2011 bli tuffa 
detaljhandelsår i Sverige.
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Utveckling i innehaven resUltaträknIngar kassaFlÖden BalansräknIngar Hakon Invests ägande

nyckeltal i mseK Intäkter rörelseresultat

Från  
löpande  

verksamhet

Från  
investerings-
verksamhet tillgångar eget kapital

ränte bärande 
nettoskuld

Bidrag till 
Hakon Invests 
rörelseresultat ägarandel Investering

2009 2008 2009 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009

ICa-koncernen 94 651 90 963 2 713 2 117 3 768 –1 610 40 160 13 962 1 6281) 596 40 % 2) – ICa-koncernen

Portföljbolagen Portföljbolagen

Forma Publishing group 870 881 –20 12 4 –10 595 99 236 –20 100 % 200 Forma Publishing group

kjell & Company 550 442 23 14 23 –4 183 63 –21 6 50 % 3) 102 kjell & Company

Hemma 249 303 –4 –51 –26 0 302 138 82 –4 89 % 151 Hemma

Cervera 544 341 –25 –23 29 –75 424 169 –48 –25 91,4 % 240 Cervera

inkClub 452 394 63 53 47 –1 253 210 –169 9 50 % 3) 431 inkClub

Hemtex4) 729 796 –1205) 49 78 –7 789 392 83 –83 68,5 % 927 Hemtex4)

tillväxt i första rummet
Under 2009 ägnade vi mycket uppmärksamhet åt portföljbolagens 
kostnader och rörelsekapital; faktorer som inom detaljhandeln spelar 
stor roll för lönsamheten. Företagen arbetade med förbättringar inom 
bland annat logistik av varor från leverantörer och centrallager till 
butik, hantering av butikslager, bemanning av butiker vid olika tider, 
personalutbildning samt översyn av butiksnät och lokalkostnader. 

Att ensidigt fokusera på kostnader och kapitaleffektivitet gör dock 
inget detaljhandelsföretag framgångsrikt på längre sikt. I detaljhan-
delsbranschen är det extra viktigt att alltid prioritera tillväxt; utan fokus 
på tillväxt passeras företaget förr eller senare av mer alerta konkurrenter. 
Siktet hos både ledning och butiksmedarbetare måste alltid vara inställt 
på att öka försäljningen, om inte alltid med flersiffriga procenttal så 
åtminstone med några procentenheter. Att jobba med erbjudandet till 
och mötet med kunderna är en självklar del. En annan del är butiks-
nätplanering, det vi dagligdags kallar BNP. En kraftfull expansion av 
nya marknadsplatser och förändrade konsumtionsvanor ställer allt 
högre krav på detaljisten att utvärdera läge, lokalkostnader och koncept. 
Att våga agera i tid är viktigt.

Kjell & Company etablerade åtta nya butiker 2009 och ökade försälj-
ningen i jämförbara butiker med åtta procent. Totalt ökade försälj-
ningen under året med 25 procent. Den höga tillväxten kombinerades 
med ett flertal aktiviteter för att förstärka varuförsörjning och kund-
erbjudande. Under året etablerades också ett kontor i Kina för att för-
stärka inköpsfunktionen. Kjell & Company utvecklar sina interna 
processer år efter år och detta enträgna arbete borgar för fortsatt lönsam 
expansion. 

Hemma tappade 18 procent i försäljning under 2009. Försäljnings-
minskningen förklaras dels av att tre butiker avvecklades under 2008, 
dels av en negativ försäljningsutveckling i jämförbara butiker om 15 
procent. Det senare beror i sin tur både på de utmanande förutsättning-
arna på vitvarumarknaden och på det faktum att Hemma inte haft ett 
tillräckligt skarpt kunderbjudande. Trots detta ser vi 2009 som ett 
positivt år då Hemma lyckades skapa bättre ordning och reda genom 
anpassning av kostnader centralt och i butik samt skaffa bättre inköps-
villkor. Rörelseresultatet förbättrades med cirka 50 MSEK. Under året 
förberedde Hemma också en plan för framtida tillväxt. Som en del av 
denna plan lanseras det nya butikskonceptet ”Hemma Compact” under 
2010. Detta koncept är mer storstadsinriktat och butikerna kommer 
att förläggas till köpcentrum och stadskärnor.

1) Räntebärande nettoskuld för ICA är exklusive ICA Banken.
2)  Hakon Invest och Royal Ahold har ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB genom  

ett avtalat krav på enighet för samtliga beslut på bolagsstämma och i styrelsen.
3)  Hakon Invest och övriga huvudägare har genom avtal ett gemensamt bestämmande inflytande i bolaget.

4)  Hemtex avser perioden juli–december 2009. Andelar i Hemtex förvärvades 2008 men ägandet har successivt ökat och 
bolaget redovisas som dotterbolag från och med 30 juni 2009.

5)  37 MSEK av rörelseresultatet avser nedskrivningar av goodwill, som inte har påverkat Hakon Invest-koncernens resultat.

stein Petter ski, Chef Investeringar och Portföljbolag

H a K o n  I n v e s t s  I n n e H av
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I april 2009 offentliggjorde Cervera sitt förvärv av 27 Duka-butiker 
samt NK Glas, Porslin & Kök i Stockholm och Göteborg. Förvärvet 
innebar nästintill en fördubbling av Cerveras verksamhet och har 
givetvis gjort stora avtryck på bolagets aktiviteter under året. Buti-
kerna övertogs i slutet av juni och i mitten av september hade samtliga 
Duka-butiker ställts om till Cervera-butiker. I september lanserades 
också Cerveras nya marknadskommunikation. Finanskrisen påver-
kade Cervera i hög utsträckning och slog hårt mot försäljningen från 
hösten 2008. Försäljningen i jämförbara butiker ökade successivt 
under 2009. För helåret var försäljningen i nivå med föregående år, 
trots en försäljningsökning på cirka 13 procent under den viktiga 
julhandeln. Under 2010 kommer Cervera att fokusera på försäljnings-
främjande aktiviteter.

Den största förändringen i bolagsportföljen var att vi ökade vår 
ägarandel i Hemtex från 26,4 till 68,5 procent. Hemtex har i grunden 
många styrkor och under året ägnade vi mycket tid åt att utvärdera 
verksamhetens beståndsdelar. Det mynnade ut i en ny affärsplan som 
handlar om att förändra varumärkesidentiteten, BNP, butiksdrift, lager, 
inköp och logistik. Hemtex nya handlingskraftiga ledning har ett spän-
nande och tufft jobb framför sig.

inkClub har inte påverkats av lågkonjunkturen. 2009 blev ett mycket 
starkt år med en försäljningsökning på 15 procent. Lönsamheten för-
stärktes samtidigt genom förbättrade försäljningsaktiviteter och bättre 
försäljningsmix. Två nya webbutiker – batteryClub och dustClub – 
startade och inkClubs förmåga att vidareutveckla affärsidén belönades 
med priset Årets prestation 2009 på Distanshandelsdagen. 

För Forma Publishing Group var fokusområdena till viss del andra 
än hos portföljens detaljhandelsföretag. Tidningsverksamhet är bland 
det mest konkurrensutsatta som finns och affärsområdet Forma Maga-
zine fick arbeta hårt med att hantera de negativa effekterna av att 
annonsmarknaden föll nästan 30 procent under 2009. Affärsmodellen 
skärskådades och Forma vände på alla stenar. Uppdragsverksamheten 
Forma Contract är inte lika konjunkturkänslig och kompletterar på ett 
bra sätt tidningsverksamheten. Forma Books utvecklades också väl trots 
det tuffa konjunkturläget, tack vare bland annat framgångarna med 
Twilight-böckerna.

Utveckling i innehaven resUltaträknIngar kassaFlÖden BalansräknIngar Hakon Invests ägande

nyckeltal i mseK Intäkter rörelseresultat
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Från  
investerings-
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Hakon Invests 
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ICa-koncernen 94 651 90 963 2 713 2 117 3 768 –1 610 40 160 13 962 1 6281) 596 40 % 2) – ICa-koncernen

Portföljbolagen Portföljbolagen

Forma Publishing group 870 881 –20 12 4 –10 595 99 236 –20 100 % 200 Forma Publishing group

kjell & Company 550 442 23 14 23 –4 183 63 –21 6 50 % 3) 102 kjell & Company

Hemma 249 303 –4 –51 –26 0 302 138 82 –4 89 % 151 Hemma

Cervera 544 341 –25 –23 29 –75 424 169 –48 –25 91,4 % 240 Cervera

inkClub 452 394 63 53 47 –1 253 210 –169 9 50 % 3) 431 inkClub

Hemtex4) 729 796 –1205) 49 78 –7 789 392 83 –83 68,5 % 927 Hemtex4)

H a K o n  I n v e s t s  I n n e H av



28 H a k o n  I n v e s t  –  Å r s r e d o v I s n I n g  2 0 0 9

Huvudkontor: solna
www.ica.se

snabb respons på kundbehov  
och marknadsförutsättningar
ICa-koncernen ökade både omsättning och lönsamhet under 2009 trots lågkonjunkturen. Förmågan att 
alltid fokusera på kunderna och snabbt anpassa såväl erbjudanden som kostnader är en viktig förklaring.

VErKsAMHETEN

ICA-koncernen är ett av norra Europas ledande detaljhandelsföretag 
med cirka 2 200 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och 
Baltikum. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic 
samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster i Sverige och ICA 
Fastigheter som förvaltar koncernens fastighetsbestånd och hyreskon-
trakt.

Ursprunget till dagens ICA, Hakonbolaget, grundades av Hakon 
Swenson 1917. Sedan dess har ICA successivt utvecklats till nuvarande 
organisatoriska och ägarmässiga strukturer. 

Kärnan i ICA-idén är att eftersträva det bästa med att vara både liten 
och stor genom att kombinera entreprenörskap med stordrift. Enskilda 
handlare går samman för att genom gemensamma inköp, butiksetable-
ringar och gemensam marknadsföring uppnå samma stordriftsfördelar 
som ett kedjeföretag. 

ICA strävar efter att vara ett långsiktigt och livskraftigt företag med 
en god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsenga-
gemang.

Siktet är inställt på att vara det ledande detaljhandelsföretaget med 
fokus på mat och måltider. 

KuNDErBJuDANDET

ICA:s övergripande mål är att göra varje dag lite enklare för kunderna. 
Verksamheten utvecklas hela tiden utifrån yttre krav och förutsätt-
ningar. ICA Banken och ICA Fastigheter har som uppgift att stödja 
både koncernens och butikernas kärnverksamhet – detaljhandel med 
fokus på mat och måltider – samt kunderna i deras vardag.

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

Under 2009 genomförde ICA stora satsningar på prisvärda erbjudanden 
på samtliga marknader. Sortimentet fortsatte att utökas genom utveckling 
av både det befintliga sortimentet och nya egna märkesvaror (EMV).

Totalt öppnades 29 nya butiker i fem länder under året. Konverte-
ringen av norska butiker till ett nytt Rimi-koncept fortsatte enligt plan.

En ny organisation trädde i kraft 1 januari 2009 för att ge ICA:s 
verksamheter bättre möjligheter att möta sina respektive marknadsför-
utsättningar.

För att öka kostnadseffektiviteten implementerades besparingspro-
gram i alla länder.

Tillväxtfrämjande aktiviteter fortsätter att vara viktiga. Under 
2010 utvecklar ICA Sverige stamkundserbjudandet Mina Varor med 
personliga nyhetserbjudanden. I Sverige öppnas också apotek i egen regi. 

ICA Norge konverterar ytterligare 85 butiker till det nya Rimikon-
ceptet och Rimi Baltic kommer bland annat att arbeta med att fräscha 
upp Supermarket-formatet och ytterligare förbättra butiksarbetet.

Mer information om viktiga händelser samt fokusområden fram över 
i respektive verksamhetsdel finns på sidorna 32–36.

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT 2009

ICA-koncernens nettoomsättning uppgick till 94 651 MSEK (90 963), 
en ökning med 4,1 procent jämfört med 2008. I fasta växelkurser var 
ökningen 1,8 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 2 713 MSEK (2 117), en uppgång med 
28,2 procent. Rörelsemarginalen var 2,9 procent, jämfört med 2,3 
procent under 2008. I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från 
fastighetsförsäljningar om 121 MSEK (332) och netto av återförda och 
gjorda nedskrivningar av anläggningstillgångar om 9 MSEK (–120). 
Förbättringen av rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av verksam-
heterna i Sverige och Norge.

AffÄrsMoDELLEr oCH iNTJÄNiNG

ICA:s verksamhet bygger på nära kontakt med slutkunderna och affärs-
mässighet i alla led. Butikerna är ICA:s huvudaffär – de är basen för all 
intjäning – och drivs utifrån flera affärsmodeller. Den svenska model-
len bygger på fria handlare i samverkan, den norska på en blandning 
mellan franchise och helägda butiker medan den baltiska modellen 
utgår från helägda butiker. 

ICA-koncernens intjäning har fyra huvudsakliga källor: butiksverk-
samhet, varu- och tjänsteförsörjning, fastigheter samt bankverksamhet. 
ICA:s affärsmodeller bygger på att skapa optimal dynamik mellan intjä-
ningskällorna så att helheten och de långsiktiga affärsmålen gagnas. 

Butiksverksamhet

ICA:s intjäning från butiksverksamhet består av royalty och vinstdel-
ning med de svenska butikerna samt genom franchiseavgifter från de 
norska butikerna.

Inom ICA Norge, som äger cirka hälften av butikerna, är detalj-
handelsomsättningen en betydande intjäningskälla. Detsamma gäller 
Rimi Baltic i Estland, Lettland och Litauen där samtliga butiker är 
helägda.

ICA Sverige tar del av intäkterna från slutkonsument genom Maxi 
Special, ett dotterbolag som säljer specialvaror inom Maxi ICA Stor-
marknad. ICA tar även del av intäkterna i de butiker där ICA Sverige, 
ofta under en övergångstid, har ett aktieinnehav över 50 procent. 
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Som en del av ICA-idén erbjuds nya handlare startfinansiering i form 
av koncernbidrag under en dotterbolagsfas. Under den fasen redovisas 
butikernas intäkter och kostnader i ICA:s resultaträkning.

Varu- och tjänsteförsörjning

ICA köper in varor och säljer dem vidare med vinstpåslag till butikerna 
i Sverige och franchisebutikerna i Norge. Varuförsörjningen inkluderar 
producentansvar för de egna märkesvarorna (EMV). ICA genererar 
också intäkter från tjänsteförsäljning till butikerna, exempelvis inom 
marknadskommunikation, logistik, butiksteknik och utbildning.

Bankverksamhet

ICA Bankens intjäning utgörs i huvudsak av räntenetto och provisioner 
från försäljningen av finansiella produkter till kunder på den svenska 
marknaden.

fördelningen av iCA:s intäkter 2009

fastigheter

ICA äger ett stort antal fastigheter. De ger löpande intäkter till koncer-
nen i form av marknadsmässiga hyror från handlarna. Om fastigheten 
vid en eventuell försäljning har ökat i värde genereras realisationsvinster. 
Från och med 2009 redovisar ICA fastighetsverksamheten i Sverige och 
Norge som en egen rörelsegren inom koncernen. Fastighetsverksam-
heten i Baltikum redovisas som tidigare i rörelsegrenen Rimi Baltic.

iCA sverige iCA Norge rimi Baltic iCA Banken iCA fastigheter

Butiker
royalty och vinstdelning  
från butikerna.

Försäljning i butiker där  
ICa sverige äger mer än  
50  procent av aktierna.

Försäljning av specialvaror 
i maxi-butikerna.

Försäljning i helägda butiker.

Franchiseavgift.

Försäljning i helägda butiker.

Varu- och  

tjänsteförsörjning

Försäljning av varor till  
ICa-butikerna.

Försäljning av tjänster till  
ICa-butikerna.

Försäljning av varor till  
franchisebutikerna.

Försäljning av tjänster till  
franchisebutikerna.

Bank Försäljning av finansiella 
tjänster. 

andra aktörers nyttjande av  
bankens infrastruktur.

fastigheter Fastighetsförvaltning och 
 fastighetsförsäljning.

Fastighetsförvaltning och 
 fastighetsförsäljning.

ICa-koncernens intjäningskällor

Butiker 41,2% 

ICa Fastigheter 2,3 %

ICa Banken 0,7%

varu- och tjänsteförsörjning 55,8%
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iCA:s sTYrKor

ICA har under åren utvecklat verksamheten utifrån yttre krav och 
förutsättningar och framgången bygger på flera styrkefaktorer. 

ICA-idén är en av de viktigaste styrkorna. Den svenska ICA-model-
len med ”fria handlare i samverkan” är en grundsten för hela koncernen. 
Butikerna har oavsett marknad och affärsmodell en stark lokal förank-
ring med stort engagemang och mycket kunskap om sina kunder.

Varumärket ICA är också en viktig styrkefaktor. I Sverige är ICA 
ett av de allra starkaste varumärkena, vilket är en stor tillgång i mark-
nadsbearbetningen. Kundförtroendet är mycket högt i Sverige och 
ICA:s kunder är mer lojala än konkurrenternas kunder. 

Den effektiva varuförsörjningen är ytterligare ett exempel på styrka. 
ICA har utvecklat mycket effektiva system för att rätt varor på ett 
kostnadseffektivt sätt ska nå butik ”just-in-time”.

ICA:s samhällsengagemang är starkt, vilket blir allt viktigare för att 
upprätthålla och förbättra styrkan i varumärket. Engagemanget finns 
på både koncernnivå och ute i butikerna.

iCA-koncernens operativa och finansiella mål

Långsiktiga mål Måluppfyllelse 2009

öka omsättningen snabbare än 
totalmarknaden på respektive 
delmarknad.

omsättningen ökade 4,1 procent till 
94 651 mseK. marknadsandelen bedöms 
ha ökat i sverige och Baltikum, men minskat 
i norge.

nå en rörelsemarginal på 3,5–4,0 
procent.

rörelsemarginalen uppgick till 2,9 procent, 
en uppgång från 2,3 procent under 2008.

nå en avkastning på eget kapital på 
minst 14–16 procent över en 
konjunkturcykel.

avkastningen på eget kapital var 11,3 
procent, jämfört med 13,5 procent 2008.

Ha en soliditet på 30–35 procent på 
lång sikt.

soliditeten uppgick till 34,8 procent vid 
utgången av 2009 jämfört med 32,0 
procent vid motsvarande tidpunkt 2008.

HåLLBArHET i iCA:s AffÄrEr

ICA-koncernen bedriver sedan många år ett omfattande hållbarhets-
arbete. Det vilar på övertygelsen att god lönsamhet går hand i hand 
med ett stort samhällsengagemang och långsiktigt miljöarbete. Håll-
barhetsarbetet utgår från ”ICA:s Goda Affärer” – sju ståndpunkter med 
koppling till bland annat FN-initiativet Global Compact. 

Enligt dessa ståndpunkter ska ICA:
◾ Drivas med lönsamhet och god etik.
◾ Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov.
◾ Värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna.
◾ Ha en öppen dialog internt och med omvärlden.
◾ Säkerställa kvalitet och trygga produkter.
◾ Främja hälsa och goda matvanor.
◾ Verka för en god miljö med hållbar utveckling.

ICA:s hållbarhetsarbete medför både risker och möjligheter. Exempel-
vis måste ICA hela tiden anpassa sig till ökad genomlysning av koncer-
nen, skärpt lagstiftning och växande krav på hållbarhetshänsyn i alla 
delar av varukedjan. Lyckas inte ICA möta omvärldens förväntningar 
och de egna målen för hållbarhetsarbetet finns risk att varumärket och 
ICA:s marknadsposition skadas. Till möjligheterna hör samtidigt att 
ett gediget hållbarhetsarbete kan stärka varumärket ytterligare. Fram-
gångsrik miljö- och klimatanpassning kan öka kostnadseffektiviteten 
genom minskad energi- och materialförbrukning.

Hållbarhetsrelaterade mål

För att vara en långsiktigt livskraftig koncern har ICA, vid sidan av de 
operativa och finansiella målen, satt upp mål för miljöarbetet och sam-
hällsengagemanget, både för koncernen och dotterbolagen. De vikti-
gaste koncernmålen är att:
◾  Minska kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020 

jämfört med 2006. En tredjedel av minskningen ska ha uppnåtts 
2009 och två tredjedelar till 2012.

◾  100 procent av leverantörerna av så kallade ”corporate brands” i risk-
länder ska vara socialt reviderade 2011.

◾  80 procent av leverantörerna av corporate brands inom livsmedel ska 
vara certifierade enligt en av GFSI (Global Food Safety Initiative) 
godkänd standard.

Mer information om ICA:s hållbarhetsarbete finns på sidan 19 samt 
i ICA:s års- och hållbarhetsredovisning för 2009. Hållbarhetsredo-
visningen görs enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer (GRI G3) 
och är översiktligt granskad av ICA:s externa revisorer.
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KorT oM iCA sVEriGE

ICA Sverige driver dagligvaruhandel över hela landet tillsammans med 
fristående handlare som äger sina egna butiker och själva ansvarar för 
driften. Sammanlagt fanns 1 359 butiker (1 369) i slutet av 2009.

För att möta kundernas behov använder ICA Sverige fyra butiks-
profiler: ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum och Maxi ICA 
Stormarknad. 

MArKNADEN

Sverige är en mogen dagligvarumarknad som växer relativt långsamt. 
Aktörerna på den svenska marknaden är få men mellan dessa hårdnar 
konkurrensen om invånarnas matpengar. ICA, Axfood, Coop och Ber-
gendahls svarar tillsammans för cirka 70 procent av marknaden. Exem-
pel på övriga aktörer är tyska lågpriskedjan Lidl och danska Netto.

De svenska kunderna har under flera års tid prioriterat ett brett utbud 
med god kvalitet framför enbart låga priser. Medvetenheten om klimat- 
och miljöfrågor är också hög. Konjunkturnedgången har dock ökat 
konsumenternas prismedvetenhet. Trots det fortsatte försäljningen av 
ekologiska och närproducerade varor att utvecklas starkt under 2009.

Sammantaget omsatte den svenska dagligvaruhandeln 264,81) mil-
jarder kronor, vilket var en ökning med 4,2 procent jämfört med 2008. 

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

Både intäkter och resultat förbättrades under året. Livsmedelsförsälj-
ningen drev tillväxten inom samtliga butiksprofiler och med en särskilt 
god utveckling för ICA Maxi. Utvecklingen förklaras bland annat av 
ICA:s arbete med att utveckla nya kunderbjudanden kopplade till pris. 
Utöver satsningen på ”Ett billigare ICA” med prissänkningar på både 
leverantörsprodukter och egna märkesvaror, fortsatte utvecklingen av 
konceptet ”Mina varor” med personliga erbjudanden.

Logistikkostnaderna per enhet minskade som en följd av ICA 
Sveriges effektiviseringsarbete. Förbättringen beror bland annat på 

att centrallagret i Helsingborg hanterar större volymer och blivit mer 
effektivt. 

I september 2009 tillträdde Anders Svensson som ny vd för ICA 
Sverige. Trots en hårdnande konkurrens fortsatte ICA att flytta fram 
positionerna i Sverige. Vid årets utgång var marknadsandelen cirka 36,5 
procent (36). Tio nya butiker etablerades under året.

Under fjärde kvartalet 2009 beslutades att ICA på egen hand ska 
driva apotek i Sverige. Apoteket är en strategiskt viktig satsning och 
ett bra exempel på hur kompetensen och engagemanget som ICA-kon-
cernen rymmer driver affärerna framåt. ICA:s apotek kommer att heta 
Cura apotek och målet är att cirka 100 fullskaliga apotek ska vara i 
drift om två till tre år. ICA kommer också under 2010 att öppna ICA 
To Go, som är ett nytt butiksformat som tillmötesgår ökade behov av 
tillgänglighet och service.

Priset kommer att vara en central fråga även under 2010. För att 
stärka relationen med kunderna är ICA Sveriges ambition att utveckla 
det mest genomarbetade lojalitetsprogrammet med erbjudanden som 
passar alla typer av kundgrupper. För att säkerställa rätt pris utan att 
tumma på kvaliteten intensifieras satsningen på egna märkesvaror.

Inför 2010 utmanar koncernchef Kenneth Bengtsson de svenska 
ICA-handlarna att välja grön el, vilket innebär att elleverantören måste 
producera motsvarande mängd från förnybara energikällor. En stor 
uppslutning skulle innebära att ICA-koncernen kan nå målet för mins-
kade utsläpp av växthusgaser tidigare än planerat.

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

ICA Sveriges intäkter ökade med 5,4 procent till 59 003 MSEK (55 969) 
under 2009. Rörelseresultatet uppgick till 2 320 MSEK (1 709). Förbätt-
ringen förklaras av ökad försäljning, lägre kostnader för administration, 
bättre resultat för specialvaror samt effektivare logistik. Resultatet har 
belastats med 88 MSEK i beräknade kostnader för den stängning av lager 
i Umeå och Årsta som kommer att ske under 2011.

ökad marknadsandel i hård konkurrens

I C a  s v e r I g e

ICa fortsatte växa på den mogna svenska marknaden under 2009. De fram-
flyttade positionerna förklaras av ökat prisfokus, fortsatt vidareutveckling av 
sortimentet och det starka butiksnätet.

   Butiksomsättning  antal
  antal butiker exkl moms artiklar
  31 dec 2009 2009, mseK per butik

  69 25 025  30 – 45 000

  118 21 904  10 – 30 000

  444 29 588  8 –10 000

  728 14 155  5 – 8 000

allt på ett ställe till bra pris. lättillgängliga 
stormarknader för den bilburne kunden.

större dagligvarubutiker 
med brett och djupt sortiment. 

matglädje och mångfald med fokus  
på färskvaror och personlig service. 

mindre och lättillgängliga  
matbutiker med hög servicenivå.0
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1) Preliminära siffror för 2009.
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KorT oM iCA NorGE

ICA Norge bedriver dagligvaruhandel, där hälften av butikerna drivs 
i egen regi och resterande är franchisedrivna. Sammanlagt fanns 612 
butiker (636) i slutet av 2009. Därutöver finns ett antal associerade 
butiker.

Butikerna finns i fyra profiler: Rimi, ICA Naer, ICA Supermarked 
och ICA Maxi.

MArKNADEN

Dagligvarumarknaden i Norge är förhållandevis okonsoliderad och 
präglas främst av ett stort antal små livsmedelsbutiker. Jämfört med 
Sverige är antalet livsmedelsbutiker per capita betydligt större. Norska 
konsumenter handlar flera gånger per vecka och gärna i butiker nära 
hemmet. Det faktum att butikerna har stängt på kvällar och helger gör 
det svårt för många kunder att åka utanför städerna för att storhandla.

Störst marknadsandelar har Norgesgruppen, som arbetar i alla mark-
nadssegment. Därefter följer i turordning Coop, Rema 1000 och ICA, 
som branschfyra med en marknadsandel på 15,7 procent. 

De norska kunderna påverkades i förhållandevis liten utsträckning 
av den globala konjunkturnedgången. Dagligvarumarknaden fortsatte 
att växa under 2009, om än i något långsammare takt än tidigare. Till-
växten var 6,2 procent jämfört med 7,7 procent under 2008 och omsätt-
ningen uppgick totalt till 134,2 (126,4) miljarder NOK. Lågprisseg-
mentet, som står för ungefär hälften av marknadsomsättningen, ökade 
något på bekostnad av kvalitetssegmentet.

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

ICA Norges förändringsarbete drevs i hög takt och började sätta positiva 
spår i intäkter och resultat under 2009. En av de viktigaste insatserna 
var omprofileringen av Rimi-butikerna, som var ett led i ambitionen 
att ändra kundernas bild av Rimi. Vid slutet av året hade 76 av de näs-
tan 250 Rimi-butikerna konverterats till det nya konceptet. Omprofi-

leringen av Rimi-butikerna har mottagits positivt av kunderna. Den 
genomsnittliga försäljningsökningen i de omprofilerade butikerna var 
cirka 10 procent under 2009.

En annan viktig åtgärd var att införa nya, förbättrade standarder i 
alla butiker, ”Klar til Drift”. Syftet är att förbättra kundernas butiks-
upplevelse och samtidigt få bättre kontroll över butikernas kostnader 
och svinn. 

Organisationsmässigt slogs fyra bolag ihop och samlades i ett för 
att skapa synergieffekter och minska byråkratin.

Under 2010 fortsätter ICA Norges förändringsarbete. Det inklu-
derar bland annat förberedelser för en franchiseanpassning av Rimi-
konceptet. Arbetet med att identifiera synergieffekter och ytterligare 
öka kostnadskontrollen fortsätter. 

I början av 2010 implementeras ICA Norges gemensamma affärs-
system även i butiksledet.

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

ICA Norges intäkter ökade med 7,4 procent till 21 666 MSEK (20 164) 
under 2009. Rörelseresultatet var –506 MSEK (–719). Förbättringen 
beror huvudsakligen på en bättre bruttomarginal och lägre kostnader 
för administration. Resultatet belastades också av engångskostnader 
för två Maxi-butiker som stängdes i slutet av sommaren.

Hög takt i förändringsarbetet

I C a  n o r g e

ICa norges förändringsarbete var intensivt under 2009. Den pågående 
omprofileringen av rimi-butikerna mottogs positivt av kunderna.

   Butiksomsättning  antal
  antal butiker exkl moms artiklar
  31 dec 2009 2009, mnoK per butik

  25 3 172  14–17 000

 

  340 9 475  3–6 000

  247 7 734  3–4 000

allt på ett ställe till bra pris. lättillgängliga  
stormarknader för den bilburne kunden.

matglädje och mångfald med fokus på 
färskvaror och personlig service. 

lågprisbutiker för 
kundernas vardagshandel.0
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KorT oM riMi BALTiC

Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel i helägda butiker i Estland, Lett-
land och Litauen. Sammanlagt fanns 246 butiker (233) i slutet av 2009.

För att möta kundernas behov använder Rimi Baltic tre butikspro-
filer. Rimi Hypermarket och Rimi Supermarket, som båda har fokus 
på färskvaror och hög servicenivå, finns i samtliga tre länder. I lågpris-
segmentet finns SuperNetto i Lettland och Litauen samt lågpriskedjan 
Säästumarket i Estland. 

MArKNADEN

Estland, Lettland och Litauen är tre olika marknader, med olika kund-
beteenden och konkurrenssituationer. Under 2009 präglades dock 
utvecklingen i samtliga länder starkt av den djupa lågkonjunkturen, 
med hög arbetslöshet och stora lönesänkningar för många medborgare. 
Det påverkade köpkraften mycket negativt.

Hårdast drabbades Lettland, där hälften av Rimi Baltics verksam-
het bedrivs. Lettlands BNP sjönk hela 17,51) procent jämfört med 2008. 
Litauens BNP minskade med 15,01) procent medan Estland inte drab-
bades lika hårt med en nedgång på 14,21) procent. Sammanlagt mins-
kade den baltiska dagligvarumarknaden med 14,1 procent till ett totalt 
värde om 7,1 miljarder euro. Det kan jämföras med ökningen på 13,9 
procent och ett värde om nästan 8,0 miljarder euro under 2008.

De bistra tillväxttalen till trots upplevde flertalet dagligvaruaktörer 
en fortsatt god kundtillströmning. Skillnaden jämfört med föregående 
år är att kunderna handlar för mindre summor. Extrapriser och kam-
panjer mer än fördubblades i volym jämfört med 2008.

Baltikum präglas fortfarande av stark konkurrens och många aktö-
rer. På totalmarknaden är Maxima marknadsledaren och främsta kon-
kurrent till Rimi Baltic som är nummer två. Exempel på andra aktörer 
är ETK, IKI, Selver, Elvi, Mego och Norfa. Rimi Baltic är marknads-

ledare i Lettland och Estland men är nummer fyra i Litauen. Rimi 
Baltics totala marknadsandel var 16,6 procent (16,1) i slutet av 2009.

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

Under 2009 genomförde Rimi Baltic kraftiga kostnadssänkningar för 
att anpassa verksamheten till den krympta marknaden. Antalet heltids-
tjänster minskade från 9 600 i början av året till 6 750 i slutet av 2009. 
Samtidigt förändrades de interna arbetssätten för att effektivisera och 
spara pengar i varje led.

Den kraftiga konjunkturnedgången har påverkat planerna på en 
snabb nyetableringstakt. De etableringar som ändå genomförs sker 
samtidigt till lägre kostnader. Det är positivt att Rimi Baltic har lyckats 
behålla ett gott kunderbjudande med bra butiker, breddat sortiment 
och bra priser. Enligt analysföretaget Nielsen Ratings tog Rimi Baltic 
marknadsandelar i samtliga tre länder under 2009. 

Framöver ligger fokus på att genom ett bra butiksarbete ta ytterligare 
marknadsandelar. Utbildningsinsatser för att utveckla chefer i butiks-
ledet i ledarskap, kommer att genomföras. Supermarket-profilerna 
fräschas successivt upp under 2010.

Stort fokus ligger också på fortsatt kostnadseffektivitet, ett breddat 
sortiment samt ökad försäljning av egna märkesvaror.

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

Rimi Baltics intäkter minskade med 2,6 procent till 12 329 MSEK 
(12 661) under 2009. I lokal valuta har försäljningen under 2009 mins-
kat med 11,8 procent. Rörelseresultatet var –109 MSEK (182), där 
nedskrivningar av anläggningstillgångar ingår med 24 MSEK (80). 
Försämringen förklaras av fallande konsumtion och högre fasta kost-
nader på grund av ett större antal butiker jämfört med 2008. Margina-
lerna pressades till följd av den ökade priskonkurrensen.

stabil grund i hårt ekonomiskt klimat

r I m I  B a l t I C

Den baltiska dagligvarumarknaden krympte under 2009 i spåren av  
finanskris och lågkonjunktur. trots svåra marknadsförhållanden lyckades  
rimi Baltic försvara – och förbättra – positionerna.
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1) Preliminära siffror för 2009.

antal butiker Hypermarket supermarket lågpris totalt

Butiksomsättning, 
exkl moms 2009, 

meUr

estland 10 10 58 78 358

lettland 14 31 57 102 558

litauen 14 28 24 66 238

totalt 38 69 139 246 1 154
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KorT oM iCA BANKEN

ICA Banken är verksam i Sverige och har ombudsavtal med nästan 
samtliga ICA-butiker i landet. Affärsidén är dels att erbjuda banktjäns-
ter som en lojalitetsskapande del i relationen med ICA:s kunder, dels 
att öka andelen butikstransaktioner som görs med ICA:s egna kort.

Vid sidan av ICA Kort, som firar 20 år under 2010, omfattar det 
kompletta erbjudandet bland annat lönekonto, olika former av bank-
kort, in blanco-lån, bostadslån i samarbete med SBAB, försäkringar 
för olycksfall, dödsfall och arbetsoförmögenhet i samarbete med Gen-
worth Financial samt sparprodukter som aktier, fonder och pensions-
sparande i samarbete med Nordnet.

ICA Banken har fyra gånger utsetts till Årets Bank av Privata affärer.

MArKNADEN

Den svenska bank- och finanssektorn kan delas in i två delar. Den ena 
är storbankerna med bred verksamhet i såväl Sverige som andra länder 
och den andra är svenska och utländska nischaktörer.

Finanskrisen skakade om positionerna på den svenska marknaden. 
Minskat förtroende för flera storbanker gynnade mindre banker och 
nischaktörer som uppfattas ha transparenta erbjudanden, låga avgifter 
och begränsat risktagande.

Internet underlättar för bankkunderna att få överblick över såväl 
bankerbjudanden som den egna ekonomin. Bankkunderna har histo-
riskt varit trögrörliga men möjligheten att utföra bankärenden med 
hjälp av internet, samtidigt som kontantuttag och kreditansökningar 
kan göras direkt i handeln, har bidragit till att öka rörligheten.

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

ICA Banken hade ett bra år trots turbulensen på finansmarknaden. 
Affärsvolymen ökade med 7,7 procent och antalet utgivna bankkort 
ökade med 24 000 och vid årets slut fanns 327 000 utgivna bankkort.

Produktutvecklingen fortsatte med bland annat en hemförsäkring 
i samarbete med Moderna Försäkringar. 

I Norge, där butiksterminalerna redan förberetts för banktjänster, 
påbörjades installationen av terminaler för betalning med chipkort. 

Under tredje kvartalet sjösatte ICA Banken en uppmärksammad 
reklamkampanj med ICA-Stig som huvudperson på stortavlor. Kam-
panjen följdes sedan upp med aktiviteter ute i butikerna under fjärde 
kvartalet.

ICA Banken fick också uppdraget från Riksgälden att tillhandahålla 
en kontantkortslösning för myndigheter, t.ex. Försäkringskassan, Kri-
minalvården, Skatteverket och kommuner. Migrationsverket gör idag 
utbetalningar på detta sätt till cirka 30 000 hushåll genom ICA Ban-
kens lösning.

Under 2010 fortsätter arbetet med att attrahera fler av ICA:s kunder. 
Målet är att under 2010 fortsätta öka antalet bankkortsinnehavare. ICA 
Banken förbereder också för att betalterminaler ska finnas installerade 
i samtliga av ICA-koncernens fem verksamhetsländer. 

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

ICA Bankens intäkter ökade med 8,9 procent till 634 MSEK (582). 
Rörelseresultatet steg till 132 MSEK (111), främst till följd av ett bättre 
räntenetto.

enkelt erbjudande på turbulent marknad

I C a  B a n K e n

Finanskrisen och konjunkturnedgången gynnade bank- och finansaktörer 
med transparenta erbjudanden och begränsat risktagande. ICa Bankens 
affärsvolym ökade 7,7 procent.

2006 2007 2008 2009

Intäkter (mseK) 4582) 517 582 634

rörelseresultat (mseK) 11 83 111 132

antal årsanställda 174 196 234 253

 2) I intäkter ingår en reavinst på 6 mseK.

2008 2009

affärsvolym (mseK)1) 16 363 17 625

antal uttagsautomater 136 190

antal betalterminaler sverige 6 300 6 300

antal betalterminaler norge 2 000 2 400

1) Inlåning + utlåning inklusive bolån.
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KorT oM iCA fAsTiGHETEr

ICA Fastigheters uppgift är att uppfylla koncernens behov av rätt lokaler 
på rätt platser i Sverige och Norge. Det sker genom en kombination av eget 
ägande och förvaltning av hyresavtal som sedan hyrs av ICA-handlare. 
Det egna innehavet består av cirka 180 butiksfastigheter. Verksamheten 
ger ICA god kontroll genom hela fastighetskedjan – från anskaffning av 
mark och byggnation till förvaltning, försäljningar och hyreskontrakt. 

ICA Fastigheter utvecklar också så kallade Retail Parks; handels-
platser med volymhandelsbutiker i nära eller direkt anslutning till större 
ICA-butiker. Konceptet kallas ”Goda grannar” och grannbutikerna är 
såväl rikstäckande kedjeföretag som lokala handlare.

MArKNADEN

Finanskrisen drabbade ICA Fastigheter i begränsad omfattning efter-
som verksamheten är tätt kopplad till ICA:s utveckling snarare än 
fastighetsmarknadens utveckling.

Rollen som partner i ICA-koncernens affärsutveckling gör att ICA 
Fastigheter inte fullt ut kan jämföras med renodlade fastighetsaktörer. 
ICA Fastigheter konkurrerar inte om förvaltning och utveckling av 
köpcentra eller kontorslokaler, utan är helt inriktad på utveckling av 
ICA:s verksamhet.

Mätt i antal kvadratmeter, totalt cirka 835 000, är dock ICA Fastig-
heter en stor aktör på den svenska och norska marknaden för detaljhan-
delsfastigheter. 

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

Under 2009 gjorde ICA Fastigheter för första gången avsteg från principen 
att endast arbeta med nyetablering av marknadsplatser. Ett antal fastig-
heter med befintliga ICA-butiker köptes för att säkerställa utvecklingen 
av strategiska marknadsplatser. Totalt investerades 515 MSEK (472) i 
fastigheter under 2009. ICA Fastigheter arbetade under året med energi-

besparande åtgärder. En ny ICA Kvantum byggdes i Karlstad enligt 
EU:s nya standard Green Building, som syftar till att bygga energisnålt 
från början. Försöket med solceller på taken till ICA:s butiker och lager 
utvärderades. Totalt har ICA cirka en miljon kvadratmeter tak som 
skulle kunna utnyttjas för solceller och projektets syfte var att bygga 
mer kunskap. En av lärdomarna var att det gick att få ut mer energi än 
förväntat. 

I Norge genomfördes en stor försäljning under 2009. Kiellands Hus 
Eiendom AS, som till 51 procent ägs av ICA Eiendom Norge AS, sålde 
köpcentrat Kiellands Hus till en tysk fond för 222,5 MNOK vilket 
medförde en reavinst om 40 MNOK.

Under 2010 fortsätter arbetet med utveckling av goda butikslägen 
och effektiv förvaltning av lokalerna, för att på bästa sätt stötta ICA-
koncernens utveckling och samtidigt generera en god avkastning. 

ICA Fastigheter ska också fortsätta förvärva befintliga fastigheter 
med ICA-butiker som hyresgäster för att säkerställa utvecklingen av 
strategiska marknadsplatser. Miljöarbetet ska utvecklas tillsammans 
med övriga bolag i ICA-koncernen för att bidra till de koncernövergri-
pande målen för koldioxidutsläpp och energiförbrukning.

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

Från och med 2009 redovisas fastighetsverksamheten i Sverige och 
Norge i segmentet ICA Fastigheter. Tidigare redovisades denna i ICA 
Sverige och ICA Norge.

ICA Fastigheters intäkter ökade med 6,4 procent till 2 095 MSEK 
(1 969). Rörelseresultatet minskade till 1 025 MSEK (1 134). I rörelse-
resultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 
111 MSEK (332) och netto av gjorda och återförda nedskrivningar av 
anläggningstillgångar om 33 MSEK (0). Förbättringen förklaras i 
huvudsak av ökade hyresintäkter och lägre personalkostnader.

strategisk utveckling av butikslägen

I C a  Fa s t I g H e t e r

ICa Fastigheter stödjer koncernens affärsutveckling och 
merparten av hyresintäkterna kommer från ICa-butiker. 

2008 2009

totala intäkter (mseK) 1 969 2 095

rörelseresultat (mseK) 1 134 1 025

2009

antal ägda fastigheter 180

medeltal anställda 67
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Femårig finansiell översikt för ICa-koncernen

Belopp i mseK 2005 2006 2007 2008 2009

resultaträkning i sammandrag

nettoomsättning 71 663 67 395 82 326 90 963 94 651

rörelseresultat före avskrivningar 3 248 3 545 4 080 3 753 4 272

av- och nedskrivningar –1 275 –1 248 –1 478 –1 636 –1 559

rörelseresultat före nedskrivningar på goodwill 1 973 2 297 2 602 2 117 2 713

nedskrivningar på goodwill –15 – – – –

rörelseresultat 1 958  2 297 2 602 2 117 2 713

Finansiella poster –287 –251 –320 –323 –404

resultat efter finansiella poster 1 671 2 046 2 282 1 794 2 309

skatt –148 –12 –116 –66 –722

Periodens resultat från avvecklad verksamhet – 367 – – –

Periodens resultat 1 523 2 401 2 166 1 728 1 587

Balansräkning i sammandrag

Immateriella anläggningstillgångar 1 914 3 447 3 599 3 742 3 940

materiella anläggningstillgångar 12 441 13 232 14 959 15 544 15 755

Finansiella anläggningstillgångar 4 914 3 959 3 368 3 772 3 701

övriga anläggningstillgångar 49 181 276 424 515

övriga omsättningstillgångar 10 493 10 938 11 637 13 464 12 827

likvida medel 2 920 3 749 3 480 3 023 3 422

summa tillgångar 32 731 35 506 37 319 39 969 40 160

eget kapital 8 386 10 216 12 073 12 796 13 962

räntebärande skulder och avsättningar 15 774 15 563 14 475 15 161 14 490

ej räntebärande skulder och avsättningar 8 571 9 727 10 771 12 012 11 708

summa eget kapital och skulder 32 731 35 506 37 319 39 969 40 160

nyckeltal 

rörelsemarginal, % 2,7 3,4 3,2 2,3 2,9

avkastning på sysselsatt kapital, % 12,2 12,9 13,8 11,4 13,5

avkastning på eget kapital, % 20,4 25,7 19,1 13,5 11,3

soliditet, % 25,6 28,8 32,4 32,0 34,8

F e m Å r I g  F I n a n s I e l l  ö v e r s I K t  F ö r  I C a - K o n C e r n e n
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AffÄrsiDéN

Forma Publishing Groups affärsidé är att med kreativ och kommersiell 
redaktionell verksamhet ge människor kunskap, inspiration och under-
hållning genom olika mediekanaler – både privat och i yrkeslivet.

KuNDErBJuDANDET

Forma Publishing Group är en ledande mediekoncern på den nordiska 
och baltiska marknaden. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden 
– Forma Books, Forma Magazine och Forma Contract. 

Forma erbjuder ett stort urval av boktitlar inom både fack- och 
skönlitteratur samt tidningar. Till tidningarna på den svenska mark-
naden, som utgör huvuddelen av affärsområdet Magazine, hör bland 
annat Icakuriren vilken är Sveriges mest lästa tidning. 

Forma Contract är ledande inom redaktionell kommunikation inom 
alla kanaler, såsom tv-produktioner och livesändningar på webben. 

MArKNADEN

Under 2009 har lågkonjunkturen slagit hårt mot annonsmarknaden. 
Förlags- och mediebranschen påverkas kortsiktigt av det generella kon-
junkturläget och på längre sikt av strukturella marknadsförändringar. 
Branschen påverkas också i hög grad av nya tekniker och trender på 
marknaden. De senaste åren har användningen av rörlig media och 
webb ökat kraftigt vilket inneburit såväl nya affärsmöjligheter som 
utmaningar för hela branschen. 

Efterfrågan på företagstidningar ökar i takt med att allt fler företag 
inser fördelarna med redaktionell kommunikation som en del i varu-
märkesarbetet. Samtidigt innebär fler titlar och nya aktörer på mark-
naden en allt tuffare konkurrens. 

Inom bokmarknaden har e-handel ökat priskonkurrensen i samt-
liga försäljningskanaler med minskad snittförsäljning per bok som 
följd. Trenden att inbundna böcker och översatt litteratur minskar till 
förmån för svenska storsäljare i pocketformat förväntas hålla i sig också 
framöver. 

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

Under 2009 fokuserade Forma på både kostnadseffektivisering och 
offensiva aktiviteter. Till de senare hörde bland annat satsningen på 
Kattis Ahlströms månadsmagasin och talkshow på temat relationer och 
oväntade möten. Tidningen Kattis & Company lanserades våren 2009 
av Forma Magazine. 

Tv-programmet med samma namn produceras av OTW:s nystar-
tade tv-produktionsbolag inom underhållnings-tv som lyckats etablera 
sig väl under året. Exempel på andra produktioner från året är ”Svenska 
Hjältar”, ”Sommar med Ernst” och ”Jul med Ernst”.

Nedgången på annonsmarknaden påverkade Forma Magazine och 
branschen i stort under 2009. Utsikterna ser dock något ljusare ut inför 

2010 med bättre bokningsläge och ökad annonsförsäljning. Inom tid-
skrifter stärkte Forma sin position på konsumentmarknaden genom att 
tydligare inrikta sig på hälsa. Tidningarna ”Leva” och ”Hälsa” som 
förvärvades 2008 integrerades i verksamheten 2009. 

Forma Books lanserade en rad framgångsrika titlar under året. 
Stephenie Meyer toppade försäljningslistorna med sina Twilight-böcker 
och flera svenska skönlitterära författare fick fina recensioner och priser. 
För att möta strukturförändringarna på bokmarknaden satsar Forma 
på en ökad andel svenska titlar och effektivare marknadsföring av 
författarna. 

Forma Contract med varumärket OTW har fått sällskap av flera 
stora tidskriftsförlag som kompletterat sina erbjudanden med kundtid-
ningar. OTW har utvecklats från ett renodlat kundtidningsföretag till 
ett företag som arbetar med kanaloberoende redaktionell kommuni-
kation. Därmed har Forma lyckats skapa en både bredare och mer unik 
position än konkurrenterna inom respektive mediekanal. 

En av utmaningarna för Forma framöver är att förbättra lönsam-
heten. Under året har ett nytt affärs- och ekonomisystem installerats 
för att förenkla såväl styrning som uppföljning inom koncernen. 

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

Under 2009 uppgick intäkterna till 870 MSEK (881). Utvecklingen 
förklaras framförallt av lägre annonsintäkter inom Magazine, vilket 
dämpades av högre intäkter inom affärsområdena Books och Contract.

Rörelseresultatet uppgick till –20 MSEK (12). Strukturkostnader 
om 29 MSEK, lägre annonsintäkter samt lanseringen av tidningen och 
tv-programmet Kattis & Company påverkade resultatet negativt. Sam-
tidigt förbättrade Books sitt rörelseresultat. 

3 fråGor TiLL VD, PATriK WiDLuND

1) Vilken del av Formas erbjudande 
 gick bäst under 2009?

2) Hur vidareutvecklar ni kunderbjudandet 2010?

3) Vilken del i erbjudandet är din personliga favorit?

Huvudkontor: västerås
www.formapg.se

Former för effektiv kommunikation
Formas tidningar, böcker och tv-produktioner är inte bara källor till kunskap och underhållning.  
De utgör också ett starkt erbjudande gentemot företag som söker effektiva marknadsföringskanaler.

1) Forma Contract är det affärsområde som har gått 
bäst. andra exempel på framgångar är Icakuriren 
och twilight-böckerna.

2) För att stärka relationen med läsarna och öka nyttan 
för våra annonsörer är utveckling av tidskrifterna med 
tillhörande webbplatser en prioriterad fråga. På bok-
sidan ser vi fram emot flera intressanta lanseringar av 
skönlitterära debutanter. Inom uppdragsverksamheten 
räknar vi med att kunna stärka Formas position inom 
redaktionell kommunikation ytterligare under 2010. 

3) Jag har flera favoriter. 
våra fantastiska mat-
böcker, tidningarna 
inom hälsa och relatio-
ner och naturligtvis alla 
sportsändningar vi gör 
för Canal Plus.
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AffÄrsiDéN

Kjell & Companys affärsidé är att erbjuda konsumenter Nordens bre-
daste sortiment av tillbehör till hemelektronik via ett rikstäckande 
butiksnät samt via en väl fungerande e-shop och med genuint kunnig 
personal ge service i världsklass.

KuNDErBJuDANDET

Kjell & Company erbjuder tillbehör för hemelektronik. Sortimentet 
består av drygt 7 000 artiklar och innefattar såväl originalprodukter 
som egna varumärken. En viktig framgångsfaktor är närheten till kun-
derna. Vid sidan av det rikstäckande butiksnätet erbjuder Kjell & Com-
pany e-handel och postorder. I slutet av 2009 fanns 46 butiker. Målet 
är att utöka till 54 butiker under 2010. 

Försäljningen genomsyras av hög servicegrad och kompetens. I buti-
kerna får kunderna hjälp av Kjell & Companys kunniga personal att hitta 
rätt bland teknisk terminologi och funktion. På webbplatsen finns infor-
mation nära till hands i kunskapsbanken ”Fråga Kjell”. Produktkatalogen 
som distribueras två gånger per år är en viktig budbärare i marknads-
kommunikationen tillsammans med direktreklam och kampanjer. 

MArKNADEN

Oavsett konjunktur är datorer och hemelektronik självklara inslag i 
människors vardag vilket driver efterfrågan på prisvärda och lättill-
gängliga tillbehör. Till följd av den snabba globala teknikutvecklingen 
är marknaden för elektroniktillbehör relativt konjunkturokänslig. 

Hemelektronikmarknaden präglas av ett stort antal produkter och 
varumärken. I Sverige sker en stor del av tillbehörsförsäljningen hos 
återförsäljare vars kärnaffär är hemelektronik. Det skapar goda affärs-
möjligheter för nischade aktörer med spetskompetens inom tillbehör. 

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr 

Etableringstakten var fortsatt hög under 2009 med åtta nya butiker i 
attraktiva lägen. Den snabba tillväxten ställer dock krav på effektiv 
logistik. Under året rekryterades en logistikchef och som ett nästa steg 
ska ett nytt lagerstyrningssystem tas i drift 2010.

Effektivare IT är en annan prioriterad fråga. Bolagets IT-system 
har uppgraderats under året och implementeras i hela organisationen 
2010. 

Kommunikationsplattformen som lanserades 2009 har resulterat i 
högre omsättning under första halvåret vilket historiskt har varit en 
svag period för Kjell & Company. Den nya strategin innebär i korthet 
att produkterna kopplas till sammanhang snarare än till pris. 

2009 utsågs Kjell & Company till det fjärde mest snabbväxande varu-
märket inom svensk detaljhandel, av tidningen Market. Inom bransch-
segmentet Hemelektronik hamnade Kjell & Company i topp avseende 
upplevd service och kunskap. 

En utmaning framöver är att få tillgång till de mest attraktiva 
butikslägena, en annan att bevara företagskulturen i takt med att före-
taget växer. Kjell & Company har också som ambition att jämna ut 
försäljningen över året bland annat genom ökad investering i mark-
nadsföring. 

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

Under 2009 ökade intäkterna med 24,4 procent till 550 MSEK (442). 
Ökningen beror bland annat på fler butiker, större egenimporterade 
volymer och ökad marknadsföringsbudget. Omsättningen i jämförbara 
butiker har ökat med 8 procent jämfört med 2008. Rörelseresultatet 
uppgick till 23 MSEK (14), vilket är en ökning med 64,3 procent. 
Resultatutvecklingen förklaras av en bättre bruttomarginal och god 
kostnadskontroll. Kjell & Companys storlek i kombination med effek-
tiva system och rutiner har skapat en stabil grund för fortsatt expansion 
med god lönsamhet.

3 fråGor TiLL VD, THoMAs KEifEr

1)  Vilken produkt gick bäst i Kjell & Companys 
 sortiment under 2009?

2) Hur vidareutvecklar ni kunderbjudandet 2010?

3) Har du någon favoritprodukt i ert sortiment? 

Huvudkontor: malmö
www.kjell.com

tillbehör som passar alla
Hos Kjell & Company hittar kunderna tillbehör inom hemelektronik till rätt  
kvalitet och pris. med nordens bredaste sortiment finns något för alla. 

1) lågenergilampor 
har gått fantastiskt 
bra till följd av den 
nya regleringen för 
glödlampor. 

2) vi ska fortsätta att 
utveckla vårt erbjudande 
inom kärnaffären tillbehör. 
nya produkter tillkommer 
medan andra tas bort för 
att möta marknadens 
behov idag och i framtiden. 

3) vår nya bok ”Hur funkar 
det?”. På 400 sidor beskriver 
vi på ett lättillgängligt sätt hur 
tekniken i hemmet fungerar. 
ren fakta varvas med använd-
ningsområde så den är lika 
intressant för den teknik-
intresserade som för den min-
dre insatta. givetvis är boken 
rensad från reklam och artikel-
nummer. 
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AffÄrsiDéN

Hemmas butiker – både egenägda och handlarägda – erbjuder attrak-
tiva vitvaror och hushållsmaskiner till kunder som värdesätter att de 
kan handla snabbt, smidigt och enkelt.

KuNDErBJuDANDET

Med stor produktkunskap och hög servicegrad erbjuder Hemma vit-
varor och hushållsmaskiner som förenklar vardagen för kunderna. 
Hemma säljer produkter från ledande varumärken som står för funk-
tion och hög kvalitet. Dessutom har Hemma i samarbete med framstå-
ende vitvaruleverantörer samlat ett antal särskilt prisvärda kvalitets-
produkter under namnet ”Utmärkt Hemma”. 

Vid sidan av de 18 egenägda och 90 handlarägda butikerna erbjuds 
kunderna samma breda sortiment via Hemmas nya e-handelsbutik som 
lanserades 2009. Syftet med webbsatsningen är i första hand att stödja 
det fysiska butiksnätet. Oavsett om affären sker i butik eller på nätet 
erbjuds kunden alltid hemleverans och installation.

MArKNADEN

Intresset för matlagning, design och heminredning har ökat stadigt de 
senaste åren vilket driver efterfrågan på hushållsmaskiner och vitvaror. 
Samtidigt leder den ökade globala miljömedvetenheten hos konsumen-
terna till skärpta krav på leverantörerna i form av resurseffektivare varor. 
Inom samtliga produktkategorier märks ett större intresse för miljö-
märkta produkter. En annan trend som förväntas hålla i sig är efterfrågan 
på hushållsmaskiner som bidrar till ökad bekvämlighet i vardagen. 

Konkurrensen på den svenska marknaden har hårdnat på grund av 
ett större antal utländska aktörer. I första hand är det kedjor med ambi-
tionen att vara stora inom både elektronik och vitvaror som står för den 
största etableringsgraden. 

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

Genom att öka servicedelen i kunderbjudandet har Hemma blivit mer 
kundnära under 2009. Det handlar om allt från rådgivning i butik till 
hemtransport, installation och återtagande av kundens gamla vara. 

Under året har Hemma även etablerat e-handel. Förutom att öka 
kundtrafiken till det fysiska butiksnätet ökar webbutiken tillgänglig-
heten för kunderna samt öppnar upp för nya målgrupper. I slutet av 
2009 var antalet unika besökare på hemsidan 20 000 i veckan.

Hemma har haft en tuff resa men efter 2009 års satsningar i de egna 
butikerna är grunden lagd för expansion. Den största utmaningen de 
närmaste åren är att växa snabbt med lönsamhet. 

Ett viktigt fokusområde inför 2010 är att driva utvecklingen inom 
detaljhandel med vitvaror. Hemma ska vara där kunderna rör sig dag-
ligen. Målet är att dubblera de egenägda butikerna med bibehållen 
aggregerad säljyta och utöka kedjan med tio nya medlemsbutiker årli-
gen under en treårsperiod. Ambitionen är att samtliga nyetableringar 
ska ske på egna meriter, i första hand i stadsnära butikslägen. För att 
attrahera konsumenter också i mer centrala lägen ska ett nytt butiks-
koncept tas fram. Hemmas ambition är att ändra konsumenternas syn 
på vitvaror – det ska vara lika enkelt att spontanköpa ett kylskåp som 
det är att köpa en ny kostym. 

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

Under 2009 uppgick intäkterna i Hemmas egenägda butiker till 249 
MSEK (303). Den negativa utvecklingen kan bland annat förklaras av 
den generella nedgången på marknaden till följd av lågkonjunkturen. 

Rörelseresultatet blev –4 MSEK (–51) för räkenskapsåret. Resultat-
förbättringen förklaras av en ökad bruttomarginal, minskade centrala 
kostnader och effektivare butiksdrift.

3 fråGor TiLL VD, DANiEL LiNDiN

1)  Vilken produkt gick bäst i Hemmas 
 sortiment under 2009?

2) Hur vidareutvecklar ni kunderbjudandet 2010?

3) Har du någon favoritprodukt i ert sortiment? 

Huvudkontor: stockholm
www.hemmabutikerna.com

service som går hem 
Hemma erbjuder ett brett utbud av vitvaror och hushållsmaskiner av god kvalitet. oavsett om affären 
sker i butik eller på nätet satsar Hemma mycket på service såsom hemleverans och installationshjälp. 

1) tvättmaskiner. 
eftersom de är ett måste 
i alla människors var-
dag, oavsett om det är 
hög- eller lågkonjunktur.

2) vi utökar tillgänglig-
het genom fler butiker i 
lägen där många konsu-
menter rör sig dagligen.

3) Jag är en hängiven 
espressodrickare så 
våra helautomatiska 
espressomaskiner ligger 
mig lite extra varmt om 
hjärtat.
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AffÄrsiDéN

Cerveras affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av kvalitetsproduk-
ter för köket och matplatsen i en inspirerande miljö, där service, kun-
skap och vackert inslagna paket ger våra kunder en stimulerande shop-
pingupplevelse.

KuNDErBJuDANDET

Cerveras sortiment består av cirka 5 000 artiklar, varav merparten för 
köket och matplatsen. I butikerna säljs varor från såväl välkända leve-
rantörer som under Cerveras eget varumärke. Hos Cervera bjuds kun-
derna på inspiration och dukningstips året om. Butiksnätet omfattar 
57 egen- och delägda butiker samt 20 franchisebutiker över hela Sverige. 
Dessutom ingår NK Glas, Porslin & Kök i koncernen med två butiker. 

MArKNADEN

Ett växande intresse för heminredning och matlagning har under de 
senaste åren ökat efterfrågan på husgeråd, glas och porslin. Historiskt 
har dessa produktgrupper haft relativt långa livscykler men i takt med 
en ökad trendkänslighet, framförallt hos den yngre generationens kon-
sumenter, har cyklerna blivit kortare. 

Försäljningen visar ett tydligt säsongsmönster där en stor andel av 
intäkterna är knutna till december. Branschglidningen på glas- och 
porslinsmarknaden har varit tydlig de senaste åren. Många heminred-
nings- och möbelbutiker, men även dagligvaruaktörernas stora butiks-
format, har utökat sortimentet med glas och porslin. Ett tydligt erbju-
dande som inspirerar kunderna året om har blivit en allt viktigare 
konkurrensfördel. 

Cervera har, enligt marknadsundersökningsföretaget GfK, en 
marknadsandel på 16 procent efter förvärvet av Duka-butikerna och 
NK Glas, Porslin & Kök. 

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

2009 har varit ett omställningsår för Cervera. Förvärvet av Dukas 
butikslägen och arbetet med att anpassa samtliga butiker till det nya 
konceptet har krävt stora resurser. Samtidigt har Cervera genom för-
värvet av Duka-butikerna ökat närvaron i landet väsentligt. 

Logistik var en prioriterad fråga 2009. I början av året driftsattes 
centrallagret i Jönköping i syfte att effektivisera och samordna logistik-
flödet till Cerveras butiker. Arbetet fortgår 2010 då fler leverantörer 
kommer att anslutas till Cerveras logistik-system. Satsningen är också en 
viktig del i Cerveras arbete för att minska miljöpåverkan. 

En stor utmaning framöver är att öka kundbasen och att få kunderna 
att besöka butikerna vid fler tillfällen per år än idag. Julhandeln ska 
förbli en viktig försäljningsperiod för Cervera, men det gäller att skapa 
fler sådana försäljningstoppar under året. En vidareutveckling av sor-
timentet och ett effektivt kampanjarbete ute i butik är viktiga förut-
sättningar för att uppnå det. Cerveras sortiment kräver i stor utsträck-
ning en hög kunskaps- och servicenivå. Fortsatt satsning på utbildning 
av kedjans butikspersonal står därför högt upp på agendan. En annan 
utmaning är att minska de fasta omkostnaderna, genom exempelvis 
omlokalisering till attraktivare lägen och minskad butiksyta. 

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

Under 2009 ökade intäkterna med 59,5 procent till 544 MSEK (341). 
Försäljningsökningen förklaras av ökad tillväxt i form av nyetableringar 
av egna butiker och genom förvärvet av Duka-butikerna. I jämförbara 
butiker var försäljningen oförändrad jämfört med 2008. Rörelseresul-
tatet blev –25 MSEK (–23). Resultatet belastades av kostnader i sam-
band med att samtliga butiker gjordes om enligt det nya konceptet samt 
förvärvet av Duka-butikerna. Cerveras kapitalstruktur förändrades 
genom en nyemission om 120 MSEK i samband med Duka-affären. 
Emissionen genomfördes dels för att finansiera förvärvet men framför 
allt för att stärka Cerveras soliditet. Nettoskulden om 28 MSEK i början 
av 2009 förändrades till en nettokassa om 48 MSEK.

3 fråGor TiLL VD, HåKAN fiLiPssoN

1)  Vilken produkt gick bäst i Cerveras 
 sortiment under 2009?

2) Hur vidareutvecklar ni kunderbjudandet 2010?

3) Har du någon favoritprodukt i ert sortiment? 

Huvudkontor: täby
www.cervera.se

välsorterat från kök till matplats
Förvärvet av Dukas butiker och nK glas, Porslin & Kök har stärkt Cerveras position som hela sveriges 
kedja för köks- och designintresserade. Här finns något för både den prismedvetne och den kräsne.

1) vårt eget varumärke 
inom husgeråd, anders 
Petter, gick bäst under 
året. Försäljnings-
ökningen var nästan 
40 procent jämfört 
med 2008. 

2) Utbudet av designpro-
dukter kompletteras med 
ett bassortiment av glas 
och porslin under eget 
varumärke. vi kommer 
även arbeta vidare med 
vårt nya butikskoncept 
med fokus på inspiration 
och serviceglädje. 

3) Instant vacuum 
marinader från vacu 
vin. en fiffig plastlåda 
med vakuumpump som 
gör köttet perfekt marine-
rat på tio minuter. 
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AffÄrsiDéN

inkClub ska via e-handel erbjuda konsumenter och mindre företag 
prisvärda förbrukningsartiklar och tillbehör enkelt, snabbt och tryggt. 
inkClub förenklar urval och beställning av produkter som är svåra att 
köpa via traditionella försäljningskanaler. 

KuNDErBJuDANDET

inkClubs erbjudande har utvecklats från bläckpatroner till ett djupt 
sortiment av skrivartillbehör, specialbatterier och dammsugarpåsar. 
inkClub arbetar uteslutande med e-handel där varje produktkategori 
har sin egen webbplats: inkClub, batteryClub, Dammsugarpåsar.nu 
och den internationella uppföljaren dustClub. Navet i verksamheten 
är inkClubs e-handelsplattform med sitt sofistikerade uppföljnings-
system. 

inkClub erbjuder såväl originalprodukter som egna varumärken och 
snabba leveranser är ett signum. Kunderna är cirka 3 miljoner till anta-
let och finns i 15 länder. Ett viktigt inslag i erbjudandet för att öka 
kundnöjdheten, och därmed stärka lojaliteten, är attraktiva kampanj-
erbjudanden via riktade marknadsföringsutskick. 

MArKNADEN

E-handel är numera en självklar försäljningskanal inom stora delar av 
den europeiska detaljhandelsmarknaden. Allt fler konsumenter väljer 
att kombinera inköp i butik och över internet. Framgången har hittills 
varit störst för företag som erbjuder standardprodukter eller andra varor 
som inte behöver granskas inför köp.

Konkurrensen på internet är hård och mindre e-handelsföretag 
konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet på samma villkor 
som företag med stora och välkända varumärken. Ett e-handelsföretag 
måste hela tiden vara ”top of mind”. De senaste åren har sociala medier 
därför fått en allt mer betydande roll i varumärkesarbetet, en trend som 
väntas bli tydligare också för mer standardiserade produkter framöver. 
Bäst förutsättningar att lyckas har de företag som förknippas med 
trovärdighet och ett tydligt erbjudande. 

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

Trots lågkonjunkturen blev 2009 ett framgångsrikt år för inkClub. 
Företagets investeringar i effektivare marknadsföring och analysmeto-
der för att snabbt avsluta icke lönsamma kampanjer är en förklaring. 
Synergieffekter inom IT och logistik en annan.

Under året utvecklades två nya e-handelsbutiker i egen regi. bat-
teryClub adderar specialbatterier för exempelvis kameror, mobiltelefo-

ner och borrmaskiner till sortimentet. dustClub är en vidareutveckling 
av Dammsugarpåsar.nu som förvärvades 2008. dustClub vänder sig 
i första hand till den europeiska marknaden.

De nya webbutikerna och det utökade sortimentet ledde till att 
inkClub belönades med priset Årets prestation 2009 vid Distanshan-
delsdagen i november. Juryn från Svensk Distanshandel uppmärksam-
made hur inkClub har utnyttjat den ursprungliga affärsidén – att sälja 
bläckpatroner på nätet – för nya e-handelsområden.

Vid halvårsskiftet 2010 inviger inkClub ett nytt kontor och logistik-
center i Uppsala. De nya lokalerna har en yta motsvarande 6 000 kva-
dratmeter, vilket är dubbelt så stort som tidigare. Satsningen är en viktig 
del i inkClubs effektiviseringsarbete och en förutsättning för att kunna 
öka försäljningen med bibehållen lönsamhet. 

Under 2010 fokuserar inkClub på fortsatt ökad tillväxt genom fler 
e-butiker i egen regi och genom förvärv, kundanpassad marknadsföring 
med CRM som bas samt effektivare IT-stöd och logistik. 

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

Intäkterna för 2009 steg med 14,7 procent till 452 MSEK (394). Rörelse-
resultatet ökade till 63 MSEK (53). Resultatet belastades av kostnader 
relaterade till marknadsföringsaktiviteter för att öka nykunds tillväxten 
och stärka relationen med befintliga kunder.

3 fråGor TiLL VD, frEDriK BrANDT

1)  Vilken produkt gick bäst i inkClubs
 sortiment under 2009?

2) Hur vidareutvecklar ni kunderbjudandet 2010?

3) Har du någon favoritprodukt i ert sortiment? 

Huvudkontor: Uppsala
www.inkclub.com

enklare affärer på kundens villkor
oavsett om affären gäller bläckpatroner, batterier eller dammsugarpåsar erbjuder inkClub 
ett djupt sortiment med både originalprodukter och egna märkesvaror på nätet. 

1) Intäkterna från färg-
kassetter för laserskrivare 
dubblerades jämfört 
med 2008. Det är i för-
sta hand företagskunder 
som står bakom utveck-
lingen, vilket känns extra 
roligt eftersom vi inte alls 
har satsat på business to 
business-marknadsföring.

2) vi kommer med all 
säkerhet att lansera fler 
”Clubbar”, i egen regi 
eller genom förvärv. 
Utgångspunkten för sorti-
mentet är förstås våra tre 
miljoner kunders prefe-
renser. vi kommer även 
att satsa mer på före-
tagsförsäljning.

3) Dammsugarpåsar.  
vi förbrukar ungefär tio 
påsar om året hemma 
och har ett abonnemang 
via dammsugarpasar.nu. 
Det är otroligt skönt! 
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AffÄrsiDéN

Hemtex ska erbjuda ett brett sortiment av hemtextilprodukter av god design 
och hög kvalitet, tillhandahållet med kunskap och genuin service.

KuNDErBJuDANDET

Hemtex erbjuder ett brett sortiment av kvalitativa produkter med nord-
isk design inom hemtextil via 189 egenägda och 25 franchisebutiker. 
Totalt 214, varav 147 i Sverige, 39 i Finland, 12 i Norge, 12 i Danmark, 
2 i Polen och 2 i Estland. 

Hemtex ambition är att vara expert på hemkänsla och inspirera 
kunderna till förnyelse av hemmet. 

MArKNADEN

De senaste årens ökade intresse för hus och hem har drivit på hemtex-
tilbranschens tillväxt. Samtidigt har en ökad modegrad gjort branschen 
mer konjunkturkänslig än tidigare. 

Under 2009 ökade konkurrensen inom framför allt lågprissegmen-
tet till följd av det försvagade globala konjunkturläget. Lågkonjunkturen 
bidrog samtidigt till ett generellt ökat intresse för hemtextil, vars prisläge 
gör det möjligt att förnya hemmiljön till förhållandevis låg kostnad. Det 
är positivt även för aktörer verksamma i de högre prissegmenten. 

årET soM GåTT oCH KoMMANDE uTMANiNGAr

Under det gångna året fokuserade Hemtex på intern förankring kring 
mål, prioriteringar och erbjudande för att under 2010 kunna presentera 
nya Hemtex.

Tidigare undersökningar har visat att Hemtex butiker förknippas 
med ett spretigt utbud till en smal kundkrets. För att tydliggöra att 
hemtextil är kärnaffären omformulerades affärsidén under året. Kund-
erbjudandet genomgick en successiv förändring med hemtextil som bas. 
I augusti 2010 öppnar Hemtex upp dörrarna till tre flaggskeppsbutiker; 
en i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö och passar samtidigt på 
att presentera ett helt nytt sortiment med tre olika stilar för att attrahera 
en bredare målgrupp. Satsningen är ett strategiskt viktigt steg för att 
stärka Hemtex som varumärke.

Prioriterade frågor inför 2010 är effektivare logistik, inköpsrutiner, 
butiksdrift och försäljning. Investeringar i personalen spelar en mycket 
viktig roll för att satsningen på nya Hemtex ska fungera.

I november 2009 tillträdde Erik Gumabon som ny vd. De största 
utmaningarna framöver är att få alla pusselbitar på plats i bygget av nya 
Hemtex. Ett tydligt ledarskap och en trygg organisation spelar en 
avgörande roll i det arbetet.

iNTÄKTEr oCH rEsuLTAT

Hemtex räkenskapsår har tidigare löpt från maj till april, men bolaget 
har förkortat räkenskapsåret för att ha kalenderår som räkenskapsår. 
Det förkortade räkenskapsåret omfattar perioden maj – december 2009. 
Från och med 30 juni 2009 redovisas Hemtex som dotterbolag till 
Hakon Invest.

Under sexmånadersperioden juli – december 2009, då Hemtex 
redovisats som dotterbolag i Hakon Invest-koncernen, sjönk nettoom-
sättningen till 729 MSEK (796). Nedgången förklaras av Hemtex 
omställning från ständiga reor till attraktiva priser, tillsammans med 
lågkonjunkturens effekter på branschen och den ökade konkurrensen 
inom lågprissegmentet. Det försämrade konjunkturläget påverkade 
konsumtionsviljan negativt på samtliga av Hemtex marknader. Rörelse-
resultatet för sexmånadersperioden juli – december 2009 sjönk till 
–120 MSEK (49) till följd av den svaga försäljningsutvecklingen. 
Engångsposter har påverkat rörelseresultatet negativt med 105 MSEK.

3 fråGor TiLL VD, EriK GuMABoN

1)  Vilken produkt gick bäst i Hemtex 
 sortiment under 2009?

2) Hur vidareutvecklar ni kunderbjudandet 2010?

3) Har du någon favoritprodukt i ert sortiment? 

Huvudkontor: Borås
www.hemtex.se

med förändring i fokus
Hemtex erbjuder ett brett sortiment av hemtextil med nordisk design. Butikerna är källor till 
inspiration och förnyelse, i stor eller liten skala. Filosofin är skönare hemkänsla för alla. 

1) Prydnadskuddar gick 
bäst med en försäljnings-
ökning på 30 procent. 

2) Hösten 2010 
lanserar vi ett helt nytt 
Hemtex. Det blir ett 
fantastiskt sortiment 
med tre olika stilar för 
att locka till oss nya 
målgrupper. 

3) Det är omöjligt att 
bara välja en favorit. 
Jag älskar våra varma, 
mysiga ullplädar och 
de härligt svala bädd-
seten i percale. 
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KursuTVECKLiNG

Aktien steg med 25 procent under 2009 samtidigt som OMX Nordic 
40-index gick upp 33 procent. Årets högsta notering nåddes den 
4 november då slutkursen var 121,00 kronor. Lägsta slutkurs var 67,50 
kronor, vilken noterades den 18 mars. Årets sista betalkurs var 111,75 
kronor, motsvarande ett börsvärde om cirka 18 miljarder kronor.

Under 2009 var aktiens totalavkastning, det vill säga Hakon Invests 
börskursutveckling inklusive investerad utdelning, 33,6 procent. Det 
kan jämföras med SIX Return Index, som speglar kursutvecklingen på 
Stockholmsbörsen med hänsyn tagen till utdelningar, som steg med 
52,5 procent under motsvarande period. 

uTDELNiNG

Hakon Invests styrelse har fastställt en utdelningspolicy, där målet är 
att minst 50 procent av periodens resultat för moderbolaget ska delas 
ut. Eftersom endast stamaktier är berättigade till kontant vinstutdel-
ning fördelas hela utdelningssumman på 49 procent av aktierna.

För räkenskapsåret 2009 föreslår styrelsen en utdelning om 6,00 
kronor (5,00) per stamaktie, eller totalt 472 MSEK (393). Det motsva-
rar 98,1 procent av moderbolagets resultat efter skatt. Aktien handlas 
exklusive utdelning från och med torsdag 15 april. Avstämningsdag för 
utdelning är måndagen den 19 april och onsdagen den 21 april beräknas 
pengarna sändas ut via Euroclear Sweden AB:s system.

AKTiEsTruKTur

Hakon Invest har sedan börsnoteringen 2005 en aktiestruktur med två 
aktieslag: stamaktier och C-aktier. C-aktierna, som utgör 51 procent 
av det totala antalet aktier, är inte noterade och ger inte rätt till kontant 
vinstutdelning. Resterande 49 procent är noterade stamaktier som 
berättigar till utdelning.

Samtliga C-aktier ägs av ICA-handlarnas Förbund som från och 
med 2011 har rätt att begära omvandling av C-aktier till stamaktier. 
En sådan omvandling kan ske först fem år efter att begäran framställts, 
det vill säga tidigast i januari 2016.

AKTiEÄGArE

ICA-handlarnas Förbunds ägarandel i Hakon Invest uppgår till 67,4 
procent av kapital och röster, varav 51 procentenheter utgörs av C-aktier 
och 16,4 procentenheter av noterade stamaktier. Per den 31 december 
2009 uppgick antalet aktieägare i Hakon Invest till 13 319 (12 453).

AKTiEKAPiTAL

Aktiekapitalet i Hakon Invest uppgick per den 31 december 2009 till 
402 293 590 kronor fördelat på 160 652 516 aktier plus 264 920 aktier 
som innehas av Hakon Invest, var och en med ett kvotvärde om 2,50 
kronor. Alla aktier har samma röstvärde.

Kursutveckling och handel 8 december 2005 –31 december 2009
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 Hakon Invest  sX30 Consumer staples  omX nordic 40  ◾ omsatt antal aktier i 1 000-tal

aktien och ägarbilden
Under 2009 steg Hakon Invests aktie med 25 procent och noterades vid utgången av året till 111,75 kronor. 
sedan börsnoteringen den 8 december 2005 fram till slutet av 2009 har aktien stigit med 45 procent 
jämfört med omX nordic 40-index nedgång på 17 procent. Hakon Invest-aktien är noterad på nasdaq 
omX stockholm. vid månadsskiftet juni/juli 2009 flyttades aktien till large Cap-segmentet från mid Cap.

H a K o n  I n v e s t s  a K t I e
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åTErKÖP

Hakon Invest innehar 264 920 egna aktier, motsvarande 0,2 procent av 
kapital och röster. Aktierna har återköpts över Nasdaq OMX Stockholm 
för att täcka tilldelning i 2006 och 2007 års optionsprogram samt 2009 
års incitamentsprogram. Mer information om incitamentsprogram och 
ersättningar till ledande befattningshavare finns i förvaltningsberät-
telsen, sidan 65, samt i not 7 på sidorna 80–81 i årsredovisningen.

Analytiker som följer Hakon invest

Bank namn

aBg sundal Collier anna-Karin enwall
Danske Bank anders Hansson
Handelsbanken Capital markets andreas lundberg
nordea stellan Hellström
Ålandsbanken erik sandstedt

Aktieinformation

Handelsplats nasdaq omX stockholm, large Cap-segmentet
Kortnamn HaKn
ID  sse32443
IsIn-kod se0000652216
Handelspost 1
marknadsvärde per 31 dec 2009, mseK1) 17 953
Kurs per 31 dec 2009, kronor 111,75
Förändring under året, % +25
Årshögsta, kronor 121,00
Årslägsta, kronor 67,50
1)  aktiekurs per 31 december 2009 multiplicerat med totalt antal aktier i enlighet med nasdaq omX 

 beräkningar.

Ägarfördelning per storleksklass

Innehav,  
antal aktier

antal
ägare

andel av 
ägare, %

Kapital och 
röster, %

1–500 8 831 66,3 1,0
501–1 000 1 421 10,7 0,8
1 001–5 000 1 771 13,3 2,8
5 001–10 000 527 4,0 2,5
10 001–15 000 215 1,6 1,7
15 001–20 000 124 0,9 1,4
20 001– 430 3,2 89,8

Totalt 13 319 100,0 100,0
Källa: euroclear sweden aB per 2009-12-31

Aktiedata1) 2008 2009

resultat per stamaktie, kronor 1,17 4,52
resultat per C-aktie, kronor 1,17 4,52
Kassaflöde per aktie, kronor –0,69 0,33
eget kapital per aktie, kronor 59,21 62,44
Utdelning per stamaktie, kronor 5,00 6,002)

Utdelningsgrad, % n/a 98,1
Börskurs vid årets slut, kronor 89,25 111,75
Direktavkastning, % 5,6 5,4
P/e-tal 76,3 24,7
Kurs/eget kapital 1,5 1,8
antal stamaktier vid årets slut, st 78 624 244 78 584 624
antal C-aktier vid årets slut, st 82 067 892 82 067 892
totalt antal aktier vid årets slut, st 160 692 136 160 652 516
genomsnittligt antal aktier, st 160 713 190 160 670 707
1) Definitioner, se sid 104. 
2) Föreslagen utdelning.

De tio största aktieägarna Antal aktier Kapital och röster, %

ICa-handlarnas Förbund 108 385 227 67,35
Handelsbanken fonder inkl XaCt 2 072 312 1,29
seB Investment management 1 397 610 0,87
swedbank robur fonder 1 139 134 0,71
Fjärde aP-fonden 1 080 802 0,67
Jönsson, leif 923 280 0,57
robur försäkring 861 145 0,54
nordea Investment Funds 833 647 0,52
seB trygg Försäkring 780 600 0,49
andra aP-fonden 684 337 0,43
De tio största aktieägarna totalt 118 158 094 73,44
övriga aktieägare 42 759 342 26,56

Totalt 160 917 436 100,00
Källa: euroclear sweden aB per 2009-12-31

H a K o n  I n v e s t s  a K t I e
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Finansiell femårsöversikt Hakon Invest

Belopp i mseK 2005 2006 2007 2008 2009

resultaträkningar
Intäkter 611 660 1 075 1 184 2 392
rörelseresultat (eBIt) 568 885 768 612 423
resultat efter finansiella poster 940 1 104 982 163 671

Årets resultat 854 1 054 1 326 170 701

Balansräkningar
anläggningstillgångar 5 142 6 172 7 636 8 068 9 391
likvida medel och kortfristiga placeringar 3 046 2 717 2 292 1 495 1049
övriga omsättningstillgångar 151 198 451 458 943

summa tillgångar 8 339 9 087 10 379 10 021 11 383

eget kapital 7 925 8 650 9 796 9 515 10 218
långfristiga skulder 172 212 210 191 303
Kortfristiga skulder 242 225 373 315 862

summa eget kapital och skulder 8 339 9 087 10 379 10 021 11 383

kassaflöde
Från den löpande verksamheten 281 166 633 468 486
Från investeringsverksamheten 94 –17 –204 –62 47
Från finansieringsverksamheten –325 –355 –498 –517 –479

Årets kassaflöde 50 –206 –69 –111 54

nyckeltal
Bruttomarginal, % 51,1 48,8 38,3 35,7 41,3
rörelsemarginal, % 92,8 134,0 71,4 51,7 17,7
nettomarginal, % 139,7 159,6 123,3 14,4 29,3
avkastning på eget kapital, % 11,3 12,7 14,5 1,9 7,4
avkastning på sysselsatt kapital, % 12,4 13,2 10,6 1,8 6,8
soliditet, % 95,0 95,2 94,4 94,9 89,8

data per aktie
Årets resultat per aktie, kronor 5,31 6,55 8,30 1,17 4,52
eget kapital per aktie, kronor 49,25 53,75 60,92 59,21 62,44
Kassaflöde per aktie, kronor 0,31 –1,28 –0,43 –0,69 0,33
Utdelning per stamaktie, kronor 4,50 5,50 6,00 5,00 6,00
Utdelning stamaktier, mseK 355 433 472 393 472
Börskurs per 31/12, kronor 93,50 157,00 132,50 89,25 111,75
Direktavkastning, % 4,8 3,5 4,5 5,6 5,4
totalavkastning, % 75,1 –12,3 –29,3 33,6

antal aktier
stamaktier efter återköp per 31/12, st 78 849 544 78 849 544 78 721 344 78 624 244 78 584 624
C-aktier per 31/12, st 82 067 892 82 067 892 82 067 892 82 067 892 82 067 892
totalt antal aktier per 31/12, st 160 917 436 160 917 436 160 789 236 160 692 136 160 652 516
genomsnittligt antal aktier (totalt) efter återköp, st1) 160 917 436 160 917 436 160 813 095 160 713 190 160 670 707

1) Före och efter utspädning 

Definitioner, se sid 104.

F I n a n s I e l l  F e m Å r s ö v e r s I K t  H a K o n  I n v e s t
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Hakon Invest har en liten och mycket effektiv organisation med omfat-
tande handelsinriktad och finansiell kompetens. Den har dessutom 
tillgång till ett stort detaljhandelsspecialiserat nätverk. Styrningen av 
Hakon Invests innehavsbolag sker genom styrelserepresentation. Vi 
i Hakon Invests styrelse förlitar oss i stor utsträckning på förmågan hos 
dessa representanter, som både kommer från den egna organisationen 
och från nätverket, att hantera frågor gällande strategisk utveckling, 
kontroll och uppföljning av den löpande verksamheten i innehaven. 
Samtidigt står vår kontroll av Hakon Invests innehav för en allt större 
del av styrelsearbetet, där ICA till följd av sin storlek i portföljen är ett 
tungt inslag. Hur det styrelsearbetet bedrevs under 2009 beskriver vi 
i bolagsstyrningsrapporten på de kommande sidorna.

Det faktum att innehavsportföljen är under uppbyggnad gör omvärlds-
bevakning till en viktig del av vårt styrelsearbete. I likhet med tidigare år 
tog vi under 2009 ställning till en rad förslag, såväl internt genererade som 
externa propåer, om förvärv och strukturaffärer. Och vi har, precis som 
förut, varit ytterst restriktiva i våra bedömningar av affärernas potential 
att skapa långsiktigt värde för Hakon Invests aktieägare.

Till årets viktigaste händelser hörde beslutet att öka ägarandelen 
i Hemtex från 26,4 till 68,5 procent, vilket gav ett betydligt större 
inflytande över Hemtex framtid. Förvärven av Hemtex-aktier innebar 
att vi gjorde ett avsteg från vår policy att Hakon Invest ska investera 
i onoterade företag. Det hör till en styrelses privilegier, eller skyldig heter 
om man så vill, att frångå uppsatta policyer i särskilda fall och under 
förutsättning att det gynnar aktieägarna. I det här fallet var motivet 
Hemtex stora inneboende potential och värden som med hjälp av Hakon 
Invests kompetens och erfarenhet har mycket goda förutsättningar att 
bli realiserade.

Hakon Invest har genom ett antal större och mindre aktiviteter tagit 
väl tillvara på de möjligheter som bjöds under 2009. Med ett fortsatt 
nära samarbete med Hakon Invests vd och ledning och en balansräk-
ning som alltjämt är stark ser jag fram emot att möta de möjligheter och 
utmaningar som tveklöst kommer att uppstå under 2010.

Hakon Invests ordförande lars otterbeck har ordet
styrelsens arbete präglas av det som i några avseenden gör Hakon Invest speciellt: 
kopplingarna till ICa och uppbyggnaden av en handelsinriktad innehavsportfölj med 
framtidspotential. ett av 2009 års fokusområden var det ökade ägandet i Hemtex.

Lars Otterbeck

o r D F ö r a n D e o r D
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Hakon Invest är ett aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige, som har 
aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Aktiebolagslagen, Nasdaq 
OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolags-
styrning (Koden) utgör grunden för styrningen av bolaget. Därutöver 
har Hakon Invest en rad interna regelverk och styrverktyg.

AVViKELsEr fråN KoDEN

Under 2009 har Hakon Invest avvikit från den del i Kodens regel 7.3 
som anger att revisionsutskottet ska bestå av tre ledamöter. Revisions-
utskottet består idag av två ledamöter. Mot bakgrund av att ICA AB 
utgör huvuddelen av Hakon Invests innehav och att Hakon Invest har 
två representanter i ICA AB:s revisionsutskott, är bedömningen att 
två ledamöter är en ändamålsenlig storlek för revisionsutskottet 
i Hakon Invest.

sTYrNiNG fÖr VÄrDEsKAPANDE

Bolagsstyrning handlar om hur bolag, som inte leds av sina ägare, ska 
drivas så att ägarnas intressen tillvaratas. Det övergripande målet är att 
öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav ägarna har på det 
investerade kapitalet.

De interna styrinstrumenten i Hakon Invest är den av stämman 
fastställda bolagsordningen samt styrelsens arbetsordning, instruktio-
ner för styrelsens tre arbetsutskott, vd-instruktion och vägledande 
policyer som fastställs av styrelsen. Därutöver finns riktlinjer kopplade 
till de policyer som vägleder Hakon Invests medarbetare i deras arbete. 
Bolagsordning och utdrag ur policyerna finns på Hakon Invests webb-
plats (www.hakoninvest.se).

Hakon Invests verkställande direktör (vd) Claes-Göran Sylvén 
ansvarar för att den löpande förvaltningen av företaget sker enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd sammanställer också, i dialog 
med styrelsens ordförande och vice ordförande, dagordning för styrelse-
mötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag 
till dessa möten. Vd ska också se till att styrelsens ledamöter får infor-
mation om Hakon Invests utveckling för att kunna fatta väl under-
byggda beslut.

AKTiEÄGArE

Hakon Invest har en aktiestruktur med två aktieslag: stamaktier och 
C-aktier. C-aktierna, som utgör 51 procent av det totala antalet aktier, 
är inte noterade och ger inte rätt till kontant vinstutdelning. Resterande 
49 procent är noterade stamaktier som berättigar till utdelning.

Samtliga C-aktier och 16,4 procent av stamaktierna ägs av ICA-

handlarnas Förbund, som för närvarande är Hakon Invests största 
ägare. Övriga stamaktier ägs av cirka 13 300 ägare.

Mer information om Hakon Invests aktie och ägarbild finns på 
sidorna 50–51 i årsredovisningen.

årsstämma

Årsstämma 2009 hölls på Grand Hôtel i Stockholm den 22 april 2009. 
Förutom aktieägare närvarade Hakon Invests styrelse, koncernledning, 
medarbetare, media och ett antal inbjudna gäster.

Årsstämman beslutade bland annat att:
◾  Återigen välja Lars Otterbeck till ordförande i styrelsen samt Cecilia 

Daun Wennborg, Anders Fredriksson, Jan-Olle Folkesson, Magnus 
Moberg, Thomas Strindeborn och Jan Olofsson till styrelseledamöter.

◾  Utdelning för 2008 om 5 kronor per stamaktie skulle lämnas.

Årsstämma 2010 kommer att hållas onsdagen den 14 april på Grand 
Hôtel i Stockholm. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per den 
8 april 2010 och är anmälda har rätt att delta på årsstämman, person-
ligen eller genom ombud. För att få ett ärende behandlat ska aktieägare, 
i enlighet med instruktionerna på Hakon Invests webbplats, ha lämnat 
in en sådan begäran senast den 3 mars 2010.

VALBErEDNiNG

Reglerna för Hakon Invests valberedning beslutades vid årsstämman 
2009. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar 
bolagets aktieägare. Två av ledamöterna utses av den största ägaren, som 
för närvarande är ICA-handlarnas Förbund, och två ledamöter utses 
av de därefter två största ägarna, som den 11 september 2009 var SEB 
Fonder och Handelsbanken Fonder. Valberedningens sammansättning 
offentliggjordes den 13 oktober 2009.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra möten inför årsstämman 2010. Samtliga 
ledamöter var närvarande vid dessa möten förutom Håkan Olofsson, 
representant för ICA-handlarnas Förbund och Hans Ek, representant 
för SEB Fonder, som vid ett tillfälle vardera anmält förhinder. Hakon 
Invests chefsjurist, Fredrik Hägglund, har adjungerats till valbered-
ningens möten som sekreterare. Ingen ersättning har utgått till leda-
möterna i valberedningen för deras arbete.

Vid det första mötet träffade valberedningen styrelsens ordförande 
Lars Otterbeck och vd Claes-Göran Sylvén var för sig, för att få infor-

styrningen av Hakon Invest
Under 2009 fokuserade styrelsen i Hakon Invest särskilt på frågor kring 
ICa, framför allt omställningen av ICa norges verksamhet. andra exempel 
på frågor som behandlades är strategiska överväganden i samband med 
beslutet att öka ägandet i Hemtex och Cervera. 
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I n n e H av s b o l a g e n

ägandet i innehavsbolagen utövas genom styrelserepresentation.  
minst en styrelseledamot i varje innehavsbolag  

ska vara knuten till Hakon Invest.

Portföljbolagen (ägarandel):
Forma Publishing group (100%)
kjell & Company (50%)
Hemma (89%)
Cervera (91,4%)
inkClub (50%)
Hemtex (68,5%)

ICa aB (ägarandel 40%*)

å r s s tÄ m m a n

aktieägarna utövar styrning via  
årsstämman och i förekommande fall extra bolagsstämma.  

stämman är bolagets högsta beslutande organ.

H a k o n  I n v e s t s  a k t I e Ä g a r e

r e v I s o r e r n a

revisorerna utses av stämman.  
de granskar på aktieägarnas vägnar 
årsbokslut och informerar stämman  

om sina slutsatser.

va l b e r e D n I n g e n

valberedningen lämnar förslag 
gällande bland annat styrelse  
och revisorer till årsstämman.  

stämman anger hur val-
beredningens ledamöter ska utses.

ICa-handlarnas Förbund
(67 %)

Övriga cirka 13 300 aktieägare
(33 %)

revIsIonsutskott (2 ledamöter)
Övervakar Hakon Invests redovisning och 
finansiella rapportering samt följer upp 
revisionen av bolaget. Utskottet övervakar 
också Hakon Invests riskanalys.

InvesterIngsutskott (4 ledamöter)
granskar beslutsunderlag i förvärvs ärenden, 
rekommenderar beslut och ser till att Hakon 
Invests investeringspolicy efterlevs.

ersÄttnIngsutskott (2 ledamöter)
ansvarar för att bereda frågor om ersättning 
och andra anställningsvillkor för Hakon 
Invests ledningsgrupp.

s t y r e l s e n

Utses av stämman och förvaltar för ägarnas räkning Hakon Invests  
organisation och verksamhet. styrelsen har inrättat tre utskott,  

vars arbete rapporteras löpande till styrelsen.

Består av sju ledamöter inklusive ordförande.

Består av fyra ledamöter.

Hakon Invests  
styrningsstruktur

ICa ab:s revIsIonsutskott
Hakon Invest har två representanter i 
ICa:s revisionsutskott som rapporterar till 
Hakon Invests revisionsutskott.*resterande 60% ägs av royal ahold.  

till följd av ett aktie ägaravtal har båda 
ägarna ett gemensamt bestämmande 
inflytande i ICa aB, då det enligt avtal 
krävs enighet för samtliga beslut på 
bolagsstämma och i styrelsen.

I n t e r n  k o n t r o l l

Hakon Invests interna 
kontrollstruktur baseras på 
rapporteringen till styrelsen 
samt fastställda policyer och 
riktlinjer för medarbetarna.Chef Investeringar 

och Portföljbolag
ChefsjuristFinanschef

v D

vd utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av  
Hakon Invest i samråd med övriga medlemmar av ledningsgruppen.
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mation om Hakon Invests verksamhet, styrelsearbete och fokusområden 
framöver. Styrelsens ordförande gick även igenom 2009 års utvärdering 
av styrelsen. Vidare redogjorde Cecilia Daun Wennborg, ordförande i 
revisionsutskottet samt finanschef Göran Blomberg, för revisionsarbetet 
samt för Hakon Invests ekonomifunktion. 

Valberedningen har diskuterat styrelsens behov av ytterligare kompe-
tens och enats om att styrelsen bör kompletteras med en ledamot med 
gedigen detaljhandelskompetens och med ekonomisk bakgrund. Valbe-
redningen har också varit överens om att eftersträva en ökad andel kvinn-
liga ledamöter i styrelsen vid förslaget till ny ledamot. I sökandet efter en 
väl kvalificerad kandidat har valberedningen bland annat använt chefsut-
vecklings- och mentorprogrammet Ruter Dams CV-bank samt huvud-
ägarnas nätverk av kandidater. Valberedningen har därefter enats om för-
slagen till årsstämman och upprättat en rapport om valberedningsarbetet. 
Valberedningens rapport, som närmare beskriver dess arbete, finns till-
gänglig på Hakon Invests webbplats. Valberedningens förslag inför års-
stämman 2010 framgår av kallelsen till stämman samt på webbplatsen. 

sTYrELsE

Styrelsens ansvar är att förvalta Hakon Invests angelägenheter i bola-
gets och samtliga aktieägares intresse. Till styrelsens uppgifter hör 
bland annat att fastställa verksamhetsmål och strategi, tillsätta, utvär-
dera och vid behov avsätta vd, se till att systemen för uppföljning och 
kontroll av verksamheten är effektiva, se till att det finns en tillfreds-
ställande kontroll av efterlevnaden av gällande lagar och regler, se till 
att etiska regler för medarbetarnas uppträdande har fastställts och 
godkänna väsentliga uppdrag som vd har utanför bolaget. Styrelsen 
ska också se till att informationsgivningen är korrekt, relevant, tillför-
litlig och präglas av öppenhet.

Hakon Invests styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av mellan 
fem och nio ledamöter. Nuvarande styrelse består av sju ordinarie 
styrelseledamöter. Vid årsstämman 2009 valdes Lars Otterbeck till 
styrelsens ordförande och vid det konstituerande styrelsemötet valdes 
Anders Fredriksson till vice ordförande. Vd är föredragande vid styrel-
sens möten och chefsjuristen är styrelsens sekreterare.

styrelsens beroendeställning

Fyra av styrelsens ledamöter; Lars Otterbeck, Cecilia Daun Wennborg, 
Jan-Olle Folkesson och Jan Olofsson, är oberoende i förhållande till 
såväl Hakon Invest och dess ledning som de större aktieägarna. Tillsam-
mans har de mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i 
olika börsbolag. 

Övriga tre ledamöter; Anders Fredriksson, Thomas Strindeborn och 
Magnus Moberg, är ICA-handlare. Thomas Strindeborn och Magnus 
Moberg är även ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse.

ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening för Sveriges ICA-
handlare. Enligt Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter 
och Kodens regler om styrelseledamöters oberoende är dessa tre leda-
möter oberoende i relation till Hakon Invest och företagets ledning men 
inte i relation till huvudägaren ICA-handlarnas Förbund.

styrelsens arbete

Styrelsens arbete leds av ordförande. Det regleras av den arbetsordning 
som styrelsen har fastställt och av gällande lagar och regler. Styrelsen 
har också upprättat instruktioner för vd och de tre arbetsutskotten samt 
andra policydokument som vägleder medarbetarna i Hakon Invest. 
Varje år ser styrelsen över arbetsordningen och instruktionerna. Nuva-
rande arbetsordning och instruktioner behandlades och fastställdes på 
styrelsemötet den 16 september 2009.

Förutom ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstäm-
man ska styrelsen, enligt arbetsordningen, hålla minst fem i förväg 
utlysta styrelsemöten per år. 

Under 2009 hölls totalt 17 styrelsemöten varav nio var telefon-
möten. Tolv av styrelsemötena hölls av den nuvarande styrelsen som 
valdes den 22 april 2009.

Huvudansvarig revisor Erik Åström har deltagit vid ett styrelse-
möte för att redogöra för Ernst & Youngs revisionsprocess i Hakon 
Invest samt ge styrelsens ledamöter möjlighet att ställa frågor utan 
ledningens närvaro.

Till de viktigare frågorna som har hanterats under året hör:
◾  Strategiska överväganden i samband med ökat ägande i Hemtex som 

delvis skedde genom budpliktsbud på aktierna i Hemtex. 
◾  Cerveras förvärv av Duka vilket resulterade i en nyemission i Cervera.
◾  ICA AB:s verksamhet med särskilt fokus på omställningen av 

ICA Norges verksamhet.
◾  Kapitalstruktur i portföljbolagen. 

styrelsens utskott

Hakon Invests styrelse har tre arbetsutskott: revisionsutskott, ersätt-
ningsutskott och investeringsutskott. Arbetet som bedrivs i utskotten 
rapporteras löpande till styrelsen. 

Revisionsutskottets främsta uppgift är att övervaka redovisning och 
finansiell rapportering samt att hålla sig underrättad om revisionen av 
Hakon Invest. Revisionsutskottet ska också övervaka att bolagets 
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finans- och placeringspolicy efterlevs samt se över riskanalysen i bolaget. 
Revisionsutskottet ska hålla minst tre möten per år. 

Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda frågor om ersättning 
och andra anställningsvillkor för Hakon Invests ledningsgrupp. Ersätt-
ningsutskottet ska hålla minst två möten per år, varav ett i december. 

Investeringsutskottets främsta uppgift är att granska beslutsunder-
lag i förvärvsärenden, rekommendera beslut och se till att Hakon Invests 
investeringspolicy efterlevs. Minst ett möte ska hållas varje år, bland 
annat för att utvärdera investeringspolicyn. Utöver det kallar utskottets 
ordförande vid behov till möte.

Revisionsutskottet höll fem möten under 2009. Fyra av mötena hölls 
efter årsstämman 2009. Erik Åström (bolagets externa revisor) var med 
vid samtliga möten. Ersättningsutskottet höll två möten under året. 
Investeringsutskottet sammanträdde två gånger under året. Härutöver 
behandlades investeringsfrågor i styrelsen som helhet. Ledamöterna 
i respektive utskott närvarade vid samtliga utskottsmöten.

utvärdering av styrelsen

Styrelsen utvärderas varje år med syfte att dels utveckla styrelsearbetet, dels 
skapa ett underlag för valberedningens utvärdering av styrelsens samman-
sättning. Var och en av ledamöterna har fått besvara en omfattande enkät 
om styrelsearbetet som sedan öppet har diskuterats på ett styrelsemöte.

Av styrelsens utvärdering framgick att styrelsearbetet har fungerat 
bra och att styrelsen är en välkomponerad grupp med stort engagemang. 
Var och en av ledamöterna tillför bred kompetens och har lång erfaren-
het från olika branscher, särskilt från verksamhet inom ICA-koncernen, 
som är det största innehavet i Hakon Invests bolagsportfölj, och från 
investeringsverksamhet.

VD oCH LEDNiNGsGruPP

Vd Claes-Göran Sylvén ansvarar för den löpande förvaltningen av 
Hakon Invest. Styrelsen har godkänt Claes-Göran Sylvéns väsentliga 
uppdrag och ekonomiska engagemang utanför bolaget, i exempelvis 
ICA-handlarnas Förbund. Det har också gjorts en utvärdering av vd 
utan ledningens närvaro. Styrelsens arbetsordning och arbetsinstruk-
tioner för vd reglerar i en särskild del handläggning av och beslut 
i frågor som rör avtal och andra mellanhavanden mellan Hakon Invest 
och ICA-handlarnas Förbund. 

Vid sidan av vd Claes-Göran Sylvén utgörs Hakon Invests lednings-
grupp av Stein Petter Ski, Chef Investeringar och Portföljbolag, finans-
chef Göran Blomberg och chefsjurist Fredrik Hägglund. Ledningsgruppen 
träffas regelbundet för att diskutera Hakon Invests utveckling och fatta 
beslut i frågor som är viktiga för verksamheten.

Organisatoriskt delas företaget in i Investering, Ekonomi, som även 
ansvarar för information, samt Juridik.

Investeringsfunktionen består av en investment manager och tre 
controllers under ledning av Stein Petter Ski som även ansvarar för 
portföljbolagen. Investeringsfunktionen arbetar aktivt med både befint-
liga innehav och potentiella framtida investeringar. Sammantaget finns 
en bred handelsinriktad och finansiell kompetens.

Finans- och ekonomifunktionen består av tre personer under led-
ning av finanschef Göran Blomberg. Enheten ansvarar för koncernens 
räkenskaper och hanterar även förvaltningen av Hakon Invests finan-
siella tillgångar. Finanschefen ansvarar också för koncernens externa 
och interna kommunikation. IR-chefen ansvarar för investerarrelationer 
och frågor relaterade till dessa.

Namn invald
funktion i  
styrelsen

Närvaro  
styrelsemöten utskottsarbete

Närvaro  
utskottsmöten

Ersättning  
styrelse-/utskottsarbete

lars otterbeck 2005 ordförande 15 av 17
Investeringsutskott 
ersättningsutskott

2 av 2
2 av 2 550/25/25 KseK

anders Fredriksson 1997 vice ordförande 17 av 17
Investeringsutskott
ersättningsutskott

2 av 2
2 av 2 330/25/25 KseK

Cecilia Daun Wennborg 2005 ledamot 14 av 17 revisionsutskott (ordf) 5 av 5 220/75 KseK

Jan-olle Folkesson 2005 ledamot 15 av 17 Investeringsutskott 2 av 2 220/25 KseK

magnus moberg 2008 ledamot 16 av 17 revisionsutskott 5 av 5 220/25 KseK

Jan olofsson 2005 ledamot 17 av 17 Investeringsutskott 2 av 2 220/25 KseK

thomas strindeborn 2006 ledamot 15 av 17 − − 220/– KseK

styrelseledamöter valda vid årsstämma 2009
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Juristfunktionen leds av chefsjuristen. Chefsjuristen ansvarar för frågor 
av juridisk karaktär, såväl interna som externa, exempelvis i samband 
med företagsförvärv. Funktionen bistår vid behov närstående bolag med 
juridiska tjänster på marknadsmässiga villkor. 

Arbetet med revisions- och redovisningsfrågor

Styrelsen har tagit fram arbetsrutiner som säkerställer ett väl fungerande 
arbete med revisions- och redovisningsfrågor. Styrelsen har vidare 
antagit arbetsordning för styrelsen och instruktioner för vd och revi-
sionsutskott med syfte att upprätthålla god intern kontroll av Hakon 
Invest och innehavsbolagen samt ändamålsenliga relationer med bola-
gets revisorer.

rEVisorEr

Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse minst en och högst två 
revisorer, eller ett eller två auktoriserade revisionsbolag. Vid årsstäm-
man 2006 valdes Ernst & Young som revisorer för en mandatperiod 
om fyra år till årsstämman 2010. Auktoriserad revisor Erik Åström är 
huvudansvarig revisor.

sTYrELsENs BEsKriVNiNG AV iNTErN KoNTroLL

Styrelsen ansvarar för att Hakon Invest har god intern kontroll och 
rutiner som säkerställer att fastställda principer för finansiell 
 rapportering och intern kontroll efterlevs. Styrelsen ansvarar också 
för att den finansiella rapporteringen följer aktiebolagslagen, 
 tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav som ställs på 
börsnoterade bolag.

Intern kontroll och riskhantering utgör en del av styrelsens och 
ledningens styrning och uppföljning av verksamheten och syftar till att 
säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
Denna beskrivning av intern kontroll avlämnas av Hakon Invests sty-
relse och är upprättad i enlighet med Koden. Liksom bolagsstyrnings-
rapporten i övrigt har styrelsens beskrivning av intern kontroll inte varit 
föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö utgör grunden för effektiviteten i ett bolags 
interna kontrollsystem. Den bygger på en organisation där det finns 
tydliga beslutsvägar och där befogenheter och ansvar har fördelats 
genom riktlinjer samt en företagskultur med gemensamma värderingar. 
Dessutom påverkas kontrollmiljön av den enskilda medarbetarens 
medvetenhet om sin roll i upprätthållandet av god intern kontroll.

Styrelsen har fastställt ett antal grundläggande dokument av betydelse 
för den finansiella rapporteringen för att säkra en effektiv kontrollmiljö. 
I styrelsens arbetsordning och instruktionen till vd säkerställs en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning, som syftar till en effektiv hantering av 
verksamhetens risker. Styrelsen har också fastlagt ett antal grundläg-
gande riktlinjer och policyer som har betydelse för den interna kontrol-
len, till exempel finanspolicy, hållbarhetspolicy och kommunikations-
policy. 

riskbedömning och kontrollaktiviteter

Hakon Invest arbetar kontinuerligt med riskanalyser och kontroll-
aktiviteter för att identifiera potentiella källor till fel inom den finansiella 
rapporteringen. Revisionsutskottet inom styrelsen ansvarar för att 
väsentliga finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella 
rapporteringen identifieras och hanteras.

Styrelsen bedömer att det finns en god förståelse bland medarbe-
tarna för behovet av god kontroll över den finansiella rapporteringen. 
Hakon Invests interna kontrollstruktur baseras på rapporteringen till 
styrelsen, fastställda policyer och riktlinjer samt att medarbetarna 
följer policyer och riktlinjer så att en god kontroll över den finansiella 
rapporteringen kan bibehållas. 

Riskbedömningen kan resultera i kontrollaktiviteter. Hakon Invest 
lägger särskild vikt vid kontroller för att förebygga, upptäcka och kor-
rigera brister i de resultat- och balansräkningsposter som kan vara 
förknippade med förhöjd risk. Normala kontrollaktiviteter omfattar 
bland annat kontoavstämningar och stödkontroller.

information och kommunikation

Effektiv och korrekt informationsspridning, både internt och externt, 
är viktigt för att säkerställa den finansiella kontrollen inom Hakon 
Invest. Policyer, rutiner, handböcker och annat av betydelse för den 
finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till 
berörda medarbetare.

Hakon Invests medarbetare lämnar relevant information till led-
ningsgruppen och styrelsen genom både formella och informella 
informationskanaler. Kommunikationspolicyn och tillhörande rikt-
linjer säkerställer att den externa kommunikationen är korrekt och 
lever upp till de krav som ställs på företag med aktier noterade på 
Nasdaq OMX Stockholm. 

Finansiell information lämnas regelbundet genom årsredovisning, 
delårsrapporter, pressmeddelanden och tillkännagivanden på webb-
platsen. Hakon Invests presskonferenser webbsänds.

B o l a g s s t Y r n I n g s r a P P o r t



59H a k o n  I n v e s t  –  Å r s r e d o v I s n I n g  2 0 0 9

uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som ledningsgrup-
pen och revisionsutskottet lämnar. Revisionsutskottets uppföljning av 
effektiviteten i ledningsgruppens interna kontroll är särskilt viktig. 
Denna uppföljning säkerställer bland annat att åtgärder vidtas för att 
komma till rätta med eventuella brister, samt att de förslag till åtgärder 
som framkommit vid den interna och externa revisionen beaktas.

internrevision

På grund av den egna verksamhetens begränsade storlek har Hakon 
Invest valt att inte inrätta en internrevisionsfunktion. ICA AB, som är 
Hakon Invests största innehav, har en omfattande internrevision som 
löpande rapporterar sitt arbete till revisionsutskottet inom ICA AB:s 
styrelse, där Hakon Invest är representerad med två personer. Dessa två 
personer rapporterar i sin tur till Hakon Invests revisionsutskott. Sty-
relsen har bedömt att dessa uppföljningsrutiner är tillräckliga.

intern kontroll i innehavsbolagen 

Hakon Invest arbetar aktivt med internkontroll i innehavsbolagen. 
Ägandet i innehavsbolagen utövas genom styrelserepresentation samt 
under devisen ”Aktivt ägande varje dag”. Det innebär bland annat en 
tät kontakt med innehavsbolagen och ett kontinuerligt arbete med 
strategiska och operativa frågor. Minst en styrelseledamot i varje inne-
havsbolag ska vara knuten till Hakon Invest och vanligtvis eftersträvas 
förtroendet som styrelseordförande. Genom styrelserepresentationen 
säkerställs att rapportering och intern kontroll hanteras på ett fullt 
tillfredsställande sätt och i enlighet med gällande lagar och regler.

Det är viktigt att styrelseledamöterna och ledningen i innehavs-
bolagen har adekvat kompetens för sitt uppdrag. Samtliga innehavs-
bolags vd:ar har under året träffat Hakon Invests styrelse för att beskriva 
sina respektive verksamheter.

Hakon Invests ekonomifunktion har en löpande dialog med samtliga 
innehavsbolags ekonomiansvariga och ger instruktioner samt råd inför 
upprättandet av varje månads-, kvartals- och helårsbokslut. Dessa utgör 
i sin tur underlag för Hakon Invests finansiella rapporter i enlighet med 
gällande principer och redovisningsregler. 

Bedömningar görs av den interna kontrollen i varje enskilt inne-
havsbolag. De genomförs både inför ett förvärv och under innehavs-
perioden. Inför förvärv genomförs en genomlysning (due diligence) 
av bolaget, där redovisningsmässiga, legala och operativa konsekven-
ser analyseras. Därutöver görs en översiktlig kartläggning av företa-
gets position gällande miljö, kontroll av leverantörskedjan, personal-
frågor, affärsetik och andra icke-finansiella aspekter. Hakon Invests 
informations- och kommunikationsvägar syftar till att främja full-
ständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Omfatt-
ningen av kontrollen av innehavsbolagen bestäms sedan separat för 
varje bolag efter behov.

I de fall risker avseende den interna kontrollen identifieras hanteras 
dessa av investeringsfunktionen och av innehavsbolagens styrelse 
i samråd med revisorer. Dessutom håller investeringsfunktionen samt 
Hakon Invests styrelseledamot i respektive innehavsbolag kontinuerligt 
Hakon Invests ledning informerad. Hakon Invests vd rapporterar i sin 
tur till revisionsutskottet och styrelsen.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revi-
sorer, däremot har den granskats och godkänts av styrelsen.

B o l a g s s t Y r n I n g s r a P P o r t
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s t Y r e l s e

Lars Otterbeck är styrelsens ordförande sedan ordinarie bolagsstämma 2005. Han är docent 
i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt ekonomie doktor. Lars Otterbeck 
har varit vd och koncernchef för Alecta pensionsförsäkring under åren 2000–2004 och har 
tidigare varit vd och koncernchef inom D&D Dagligvaror AB (nuvarande Axfood). Lars 
Otterbeck är ord förande i NBK och Försäkrings AB Skandia, vice ord förande i Tredje 
AP-fonden och kollegiet för Bolagsstyrning samt ledamot i styrelserna för AB Svenska Spel 
och Old Mutual Plc.
Innehav: 3 000 aktier. 

Anders Fredriksson valdes in i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma 1997. Anders Fredriksson 
är styrelseledamot i ICA AB och var styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund mellan åren 
1997 och 2006. Åren 2001–2006 var han även styrelseordförande i ICA-handlarnas 
Förbund. Anders Fredriksson är ICA-handlare i ICA Kvantum Hjertbergs i Lidköping. 
Anders  Fredriksson har studerat ekonomi och juridik vid universitet samt genomgått ett 
antal kurser inom ICA-skolan.
Innehav: 362 800 aktier tillsammans med närstående.

Cecilia Daun Wennborg valdes in i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma 2005. Hon är vice 
vd på Ambea AB med ansvar för strategi och bolagsstyrning. Cecilia Daun Wennborg var 
fram till oktober 2009 vd för Carema Vård och Omsorg AB. Hon har tidigare varit tillförordnad 
vd för Skandiabanken och Sverigechef för Skandia, vd för SkandiaLink Livförsäkrings AB 
samt ekonomi- och administrativ chef för Skandia Link Livförsäkrings AB. Hon har en 
ekonomiexamen kompletterad med studier i journalistik samt språk.
Innehav: 2 500 aktier. 

Jan-Olle Folkesson valdes in i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma 2005. Han är 
styrelseordförande i Sahlgrenska International Care AB. Han har även ett antal andra 
styrelseuppdrag. Jan-Olle Folkesson har en bred erfarenhet från ICA i egenskap av vd för 
ICA EOL under perioden 1986–1990 samt vd för ICA Företagen 1990–1991. Han har 
examen från Köpmannainstitutet i Malmö samt har genomgått ett antal internkurser  
inom ICA.
Innehav: 1 600 aktier. 

Magnus Moberg valdes in i styrelsen vid årsstämman 2008. Magnus Moberg är ICA-
handlare i ICA Supermarket Köpet i Sandared. Magnus Moberg är även styrelseledamot 
i ICA-handlarnas Förbund sedan 2006. Han var också styrelseledamot i ICA-handlarnas 
Förbund under perioden 2002–2005. Magnus Moberg har genomgått ett antal bransch-
utbildningar inom ICA-skolan.
Innehav: 23 500 aktier. 

Jan Olofsson valdes in i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma 2005. Jan Olofsson var under 
perioden 1992–2009 verksam inom Handelsbanken Markets, bl a som chef för Förvärv och 
Fusioner (Head of M&A) och stf chef för Corporate Finance. Innan dess hade han ett antal 
chefsbefattningar inom Esselte AB, senast som vice vd/vice koncernchef 1985–1991. Jan 
Olofsson är styrelseordförande i Bindomatic AB, Init AB, Printley AB och styrelseledamot 
i ett antal familjebolag. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Innehav: 2 400 aktier. 

Thomas Strindeborn valdes in som ledamot i Hakon Invests styrelse vid årsstämman 
2006. Thomas Strindeborn är ordförande i ICA-handlarnas Förbund sedan 2006.  
Thomas Strindeborn är ICA-handlare i Maxi ICA Stormarknad i Partille, Göteborg,  
och har varit handlare inom ICA sedan 1986. Han har genomgått ett flertal kurser inom 
ICA-skolan.
Innehav: 67 140 aktier. 

lars otterbeck 
Född 1942, ordförande

anders Fredriksson 
Född 1954, vice ordförande

Cecilia daun Wennborg 
Född 1963

jan-olle Folkesson 
Född 1939

magnus moberg 
Född 1966

jan olofsson 
Född 1948

thomas strindeborn 
Född 1961
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l e D n I n g

stein Petter ski 
Född 1967, Chef Investeringar och 
Portföljbolag
Stein Petter Ski är anställd sedan 2005. 
Under 2003–2005 var han partner på ABG 
Sundal Collier med inriktning på Corpo-
rate Finance. Under 2001–2002 var han 
verksam inom Närings departementet och 
innan det på olika befattningar inom 
Enskilda Securities 1989–2001. Stein Petter 
Ski är styrelseledamot i Kjell & Co Elek-
tronik AB, Cervera Holding AB, Hemtex AB 
samt i Hemmabutikerna i Sverige AB.  
Stein Petter Ski är civilekonom.

Innehav
Aktier: 19 500
Köpoptioner (2010): 10 000
Köpoptioner I (2011): 15 000
Köpoptioner II (2011): 5 000

göran Blomberg  
Född 1962, Finanschef
Göran Blomberg är anställd sedan 2009. 
Göran Blomberg har tidigare varit verksam 
som ekonomi- och finanschef på RNB 
Retail and Brands AB, Portwear AB och 
Pronyx AB. Övriga uppdrag utgörs av 
styrelserepresentation i ICA AB samt Rindi 
Energi AB. Göran Blomberg är 
civilekonom. 

Innehav
Aktier: 6 000 
Köpoptioner II (2011): 10 000

Fredrik Hägglund 
Född 1967, Chefsjurist
Fredrik Hägglund är anställd sedan 2002. 
Fredrik Hägglund har en jur. kand och har 
arbetat som advokat på Clifford Chance i 
Bryssel under 1999–2002 och som biträ-
dande jurist på Linkla ters under 1996–1999 
samt i Anita Gradins kabinett i Europeiska 
kommissionen. Fredrik Hägglund är 
styrelseledamot i styrelserna för Euro-
commerce och Institutet Mot Mutor.

Innehav
Aktier: 4 700 
Köpoptioner (2010): 15 000
Köpoptioner I (2011): 15 000
Köpoptioner II (2011): 5 000

Claes-göran sylvén 
Född 1959, vd
Claes-Göran Sylvén är anställd sedan 2003. 
Claes-Göran Sylvén är vd i ICA-handlarnas 
Förbund, styrelseordförande i ICA AB samt 
ledamot i Svensk Handels och UGAL:s 
styrelser. Claes-Göran Sylvén är ursprung-
ligen ICA-handlare och äger tillsammans 
med familjen ICA Kvantum Flygfyren i 
Norrtälje.

Innehav
Aktier: 435 196 
Köpoptioner (2010): 60 000
Köpoptioner I (2011): 34 000
Köpoptioner II (2011): 5 000
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styrelsen och verkställande direktören för Hakon invest ab (publ) får härmed avlämna 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009. bolaget har sitt 
säte i stockholms kommun och organisationsnummer 556048-2837.

samtliga belopp är i MseK om inget annat anges.

Verksamhet
Hakon invest investerar långsiktigt i handelsinriktade företag med geografiskt fokus 
på norden och baltikum. visionen är att, med ägandet i iCa ab som grund, vara 
nordens ledande utvecklingspartner för företag inom handelsområdet. ägarandelen 
om 40 procent i iCa ab utgör basen för ägarfilosofin och verksamheten. genom 
aktivt och ansvarsfullt ägande bidrar Hakon invest till att både skapa värdetillväxt i 
iCa och utveckla portföljföretagen, som samtliga är självständiga bolag med eget 
resultat- och lönsamhetsansvar. Mervärden för Hakon invests aktieägare skapas 
genom värdetillväxt i investeringarna i kombination med en god direktavkastning.

Väsentliga händelser under året
•  Den 28 april 2009 offentliggjorde Hakon invest ett kontanterbjudande till aktie-

ägarna i Hemtex, enligt reglerna om budplikt. acceptperioden för erbjudandet om 
27 kronor per aktie löpte ut den 6 juli 2009. i maj 2009 genomförde Hemtex en 
nyemission om 164 MseK. Hakon invest tecknade 24,6 procent av aktierna och 
rösterna i Hemtex. Hakon invest har därefter köpt ett mindre antal aktier över börsen. 
Per den 31 december 2009 uppgick Hakon invests innehav till 68,5 procent av 
aktierna och rösterna i Hemtex.

•  i januari 2009 förvärvade Hakon invest ytterligare 33 procent i portföljbolaget 
Cervera för 33 MseK. i oktober 2009 genomfördes en nyemission i Cervera, 
 vilket tillförde bolaget 120 MseK. efter dessa transaktioner äger Hakon invest 
91,4 procent av Cervera per den 31 december 2009.

•  Cervera förvärvade under sommaren 2009 27 Duka-butiker i sverige samt nK 
glas, Porslin & Kök. vid utgången av september 2009 var samtliga förvärvade 
Dukabutiker omprofilerade till Cerveras nya koncept.

•  i januari 2009 beslutade skatteverket att inte ge iCa anstånd med betalningen av 
747 MseK hänförlig till länsrättens beslut i december 2008, att inte godkänna 
ränte avdrag i iCa Finans ab för perioden 2001–2003. iCa har överklagat beslutet 
men betalat in beloppet i februari 2009. inbetalningen har bokförts som en fordran 
på skatteverket. ärendet kommer att behandlas i Kammarrätten under april 2010.

•  i ett annat skatteärende beslutade skatteverket vidare att inte godkänna iCa:s 
ränte avdrag gjorda under 2004–2008 till ett holländskt koncernbolag. skatte-
verkets krav uppgår till 1 333 MseK (inklusive skattetillägg och ränta). iCa gör 
bedömningen att gjorda avdrag har skett enligt gällande skattelagstiftning och 
har överklagat skatteverkets beslut till länsrätten.

•  i maj 2009 avyttrade iCa den norska fastigheten Kiellands Hus. Försäljningen 
medförde en reavinst om 40 MnOK för iCa.

koncernen
Intäkter och resultat
Koncernens intäkter uppgick under 2009 till 2 392 MseK (1 184), varav Formas 
intäkter ingår med 870 MseK (881), Hemmas intäkter med 249 MseK (303), 
 Cerveras intäkter med 544 MseK (0) och Hemtex intäkter med 729 MseK (0). 
ökningen av intäkterna förklaras främst av att Cervera redovisas som dotterbolag 
från och med 1 januari 2009 samt att Hemtex redovisas som dotterbolag från och 
med 30 juni 2009.

rörelseresultatet i Hakon invest-koncernen uppgick till 423 MseK (612), varav 
resultatandelen i iCa ab, efter avskrivningar av övervärden, uppgick till 596 MseK 
(697). Försämringen i rörelseresultatet har flera förklaringar. resultatandelen från  
iCa ab minskade på grund av ökade skattekostnader. Cervera påverkade rörelse-
resultatet i koncernen med –25 MseK (0) och Hemtex med –83 MseK (0). Cervera 
och Hemtex redovisades som intressebolag 2008 och påverkade rörelseresultatet 

med –9 MseK via kapitalandelsmetoden respektive 0 MseK. värdeförändringen på 
aktierna i Hemtex redovisades 2008 och första halvåret 2009 i finansnettot.

Finansnettot uppgick till 248 MseK (–449), varav värdeförändring på aktier i 
Hemtex, fram tills att Hemtex blev dotterbolag, uppgick till 145 MseK (–291) och resul-
tatet i finansförvaltningen till 123 MseK (–142). resultat efter finansnetto uppgick till 
671 MseK (163). För helåret redovisades en positiv skatt om 30 MseK (7). Årets resul-
tat uppgick till 701 MseK (170). resultat per aktie uppgick till 4,52 kronor (1,17).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel och dagsvärdet på kortfristiga placeringar uppgick per  
31 december 2009 till 1 049 MseK jämfört med 1 495 MseK per 31 december 
2008. Minskningen är främst ett resultat av gjorda investeringar. 

Hakon invest-koncernens räntebärande skulder uppgick till 421 MseK vid 
utgången av 2009 jämfört med 189 MseK per den 31 december 2008.

soliditeten vid årets utgång uppgick till 89,8 procent jämfört med 94,9 procent 
per den 31 december 2008. Minskningen av soliditeten är främst hänförlig till för-
värvet av Hemtex.

kassaFlöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 486 MseK (468). Mottagen 
utdelning från iCa ab uppgick till 347 MseK (434). Kassaflödet från investerings-
verksamheten uppgick till 47 MseK (–62). Förändringar i kortfristiga placeringar 
ingår med 637 MseK (417), medan förvärv av andelar i Hemtex, Cervera och 
Duka samt investeringar och försäljningar av anläggningstillgångar ingår med –590 
MseK (–479). likvida medel uppgick till 226 MseK per 31 december 2009 jämfört 
med 172 MseK per 31 december 2008. 

innehaVen
ICA
iCa ab är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon invest ab och till 60 pro-
cent av nederländska royal ahold. genom det aktieägaravtal som finns mellan Hakon 
invest och royal ahold har ägarna ett gemensamt bestämmande inflytande i iCa ab 
genom ett avtalat krav på enighet för samtliga beslut på bolagsstämma och i styrelsen. 
iCa-koncernen är ett av nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på daglig-
varor och har cirka 2 200 egna och handlarägda butiker i sverige, norge och baltikum. 

iCa ab är moderbolaget i iCa-koncernen. i koncernen ingår iCa sverige, iCa 
norge och rimi baltic samt iCa banken som erbjuder finansiella tjänster i sverige 
och iCa Fastigheter som förvaltar koncernens fastighetsbestånd och hyreskontrakt. 

Under 2009 ökade iCa-koncernens nettoomsättning med 4,1 procent till 94 651 
MseK (90 963). i fasta växelkurser ökade intäkterna med 1,8 procent.

iCa-koncernens rörelseresultat ökade till 2 713 MseK (2 117) under räkenskaps-
året. i rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar med 121 
MseK (332) och netto av återförda och gjorda nedskrivningar av anläggningstill-
gångar om 9 MseK (–120). 

i januari 2009 beslutade skatteverket att inte ge iCa anstånd med betalningen av 
747 MseK hänförlig till länsrättens beslut i december 2008, att inte godkänna ränte-
avdrag i iCa Finans ab för perioden 2001–2003. iCa har överklagat beslutet men 
betalat in beloppet i februari 2009. inbetalningen har bokförts som en fordran på 
skatteverket. ärendet kommer att behandlas i Kammarrätten under april 2010.

i ett annat skatteärende beslutade skatteverket vidare att inte godkänna iCa:s 
ränte avdrag gjorda under 2004–2008 till ett holländskt koncernbolag. skatteverkets 
krav uppgår till 1 333 MseK (inklusive skattetillägg och ränta). iCa gör bedöm-
ningen att gjorda avdrag har skett enligt gällande skattelagstiftning och har över-
klagat skatteverkets beslut till länsrätten.

sammantaget för de två skatteärendena uppgår skatteverkets krav till 2 080 
MseK, varav 747 MseK är inbetalt och bokfört som fordran på skatteverket. 
skatteverkets krav redovisas som en eventualförpliktelse.

Förvaltningsberättelse

F ö r va l t n i n g s b e r ät t e l s e
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ICA Sverige
iCa sverige driver dagligvaruhandel över hela landet tillsammans med fristående 
handlare som äger sina egna butiker och själva ansvarar för driften. sammanlagt 
fanns 1 359 butiker (1 369) i slutet av 2009. 

iCa sveriges nettoomsättning ökade med 5,4 procent till 59 003 MseK (55 969) 
under 2009. rörelseresultatet steg till 2 320 MseK (1 709). resultat för bättringen 
kommer från ökad försäljning, lägre kostnader främst inom administration och logistik 
samt bättre marginaler för iCa special. i slutet av året belastades resultatet med 88 
MseK i beräknade kostnader för den stängning av lager i Umeå och Årsta som kom-
mer att ske under 2011.

ICA Norge
iCa norge bedriver dagligvaruhandel, där hälften av butikerna drivs i egen regi och 
resterande är franchisedrivna. sammanlagt fanns 612 butiker (636) i slutet av 2009. 
Därutöver finns ett antal associerade butiker.

iCa norges nettoomsättning ökade med 7,4 procent till 21 666 MseK (20 164) 
under 2009. rörelseresultatet uppgick till –506 MseK (–719). resultatförbättringen 
beror främst på en bättre bruttomarginal och lägre kostnader för administration. 
resultatet har belastats av kostnader för stängning av ett antal butiker, bland annat av 
två Maxi-butiker i augusti 2009.

Rimi Baltic
rimi baltic bedriver dagligvaruhandel i helägda butiker i estland, lettland och 
litauen. sammanlagt fanns 246 butiker (233) i slutet av 2009. 

rimi baltics nettoomsättning minskade med 2,6 procent till 12 329 MseK (12 661) 
under 2009. i lokal valuta var minskningen 11,8 procent. rörelseresultatet uppgick 
till –109 MseK (182). i rörelseresultatet ingår nedskrivningar av anläggningstillgångar 
med 24 MseK (80). Försämringen av resultatet beror huvudsakligen på lägre försälj-
ning till följd av fallande konsumtion i baltikum samt högre kostnader på grund av ett 
större antal butiker än samma period föregående år. Marginalerna har även pressats 
i samband med ökad priskonkurrens. rimi baltic genomförde under året stora kostnads-
besparingar inom butik och administration, vilket dämpade resultatförsämringen.

ICA Banken
iCa banken är verksam i sverige och har ombudsavtal med nästan samtliga iCa-buti-
ker i landet. vid sidan av iCa Kort, omfattar bankens erbjudande banktjänster såsom 
lönekonto och olika former av bankkort, in blanco-lån, bostadslån i samarbete med 
sbab, försäkringar i samarbete med genworth Financial samt sparprodukter i sam-
arbete med nordnet. 

iCa bankens intäkter ökade med 8,9 procent till 634 MseK (582) under 2009. 
rörelseresultatet steg till 132 MseK (111), främst beroende på ett bättre räntenetto. 

ICA Fastigheter
Från och med den 1 januari 2009 redovisas fastighetsverksamheten i sverige respek-
tive norge i segmentet iCa Fastigheter. iCa Fastigheter äger för närvarande omkring 
180 fastigheter samt förvaltar iCa:s hyresavtal för fastigheter i sverige och norge. 

iCa Fastigheters intäkter ökade med 6,4 procent till 2 095 MseK (1 969) under 
2009. rörelseresultatet uppgick till 1 025 MseK (1 134). i resultatet ingår reavinster 
från fastighetsförsäljningar med 111 MseK (332) och nedskrivningar av anlägg-
ningstillgångar om 33 MseK (0). Förbättringen av rörelseresultatet exklusive rea-
vinster beror på ökade hyresintäkter och lägre personalkostnader.

ICA Koncerngemensamt
iCa Koncerngemensamt redovisar ett rörelseresultat på –149 MseK (–300). i rörelse-
resultatet ingår en reavinst från fastighetsförsäljningar om 10 MseK (0). Det finns inga 
fastigheter kvar inom iCa Koncerngemensamt efter försäljningen. Förbättringen jämfört 
med förra året beror på lägre pensionskostnader och kostnadsbesparingar.

Forma Publishing Group
Forma Publishing group är en mediekoncern, som är ett helägt dotterbolag till Hakon 
invest. Forma är moderbolag i en koncern bestående av hel- och delägda dotterbo-
lag i sverige, Finland och estland. Härutöver ingår även intressebolag i sverige och 
norge. Koncernens medieverksamhet omfattar tidningar, uppdragsverksamhet och 
böcker. Formas intäkter under räkenskapsåret 2009 uppgick till 870 MseK (881). 
rörelseresultatet uppgick till –20 MseK (12). rörelseresultatet påverkades negativt av 
strukturkostnader på 29 MseK (15). Minskningen av intäkter och resultat förklaras 
främst av lägre annonsintäkter samt kostnaden för lanseringen av tidningen och tv- 
programmet Kattis. affärsområdet books förbättrade resultatet.

Kjell & Company
Kjell & Company, som ägs till 50 procent av Hakon invest, är en av sveriges största 
återförsäljare av tillbehör inom hemelektronik. Under räkenskapsåret 2009 uppgick 
intäkterna för Kjell & Company till 550 MseK (442). Det motsvarar en försäljnings-
ökning med 24 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 8 procent.
Under året öppnades åtta nya butiker och vid utgången av 2009 hade Kjell & 
 Company 46 butiker i sverige. rörelseresultatet uppgick till 23 MseK (14). resultat-
förbättringen grundar sig i ökad försäljning i jämförbara butiker, stärkt bruttomarginal 
och effektivare butiksdrift.

Hemma
vitvarukedjan Hemma, som ägs till 89 procent av Hakon invest, är en specialistkedja 
inom vitvaror och hushållsprodukter. Hemma redovisade under räkenskapsåret 2009 
intäkter om 249 MseK (303). rörelseresultatet uppgick till –4 MseK (–51). Försälj-
ningen i jämförbara butiker minskade under året med 15 procent, vilket främst förkla-
ras av en generellt svag vitvarumarknad. resultatförbättringen förklaras av en ökad 
bruttomarginal, minskade centrala kostnader och effektivare butiksdrift.

Cervera
Cervera är en väletablerad kedja i sverige inom kvalitetsprodukter för köket och 
 matplatsen. Cervera ägs till 91,4 procent av Hakon invest efter ett tilläggsförvärv 
i början av 2009 om 33 MseK och en nyemission i oktober 2009 om 120 MseK. 
Cervera förvärvade under året Dukas svenska butiker samt nK glas, Porslin & Kök. 
vid utgången av 2009 hade Cervera 61 egna butiker och 19 franchisebutiker 
i sverige. Under hösten 2009 lanserade Cervera ett nytt butikskoncept i samtliga 
 butiker. Cerveras intäkter uppgick till 544 MseK (341) under räkenskapsåret 2009 
och ökningen förklaras främst av de förvärvade Dukabutikerna. i jämförbara butiker 
var försäljningen oförändrad under året. rörelseresultatet uppgick till –25 MseK 
(–23). resultatet har belastats av kostnader i samband med att samtliga butiker 
 gjordes om enligt det nya konceptet samt förvärvet av Duka-butikerna.

inkClub
e-handelsföretaget inkClub, som ägs till 50 procent av Hakon invest, säljer bläckpa-
troner och andra skrivartillbehör över internet. i bolagets verksamhet ingår också för-
säljning av dammsugarpåsar, batterier och fototillbehör. inkClubs intäkter för räken-
skapsåret 2009 uppgick till 452 MseK (394) och rörelseresultatet till 63 MseK (53). 
resultatförbättringen är främst kopplad till tillväxten.

Hemtex
Hemtex är en av nordens största detaljhandelskedjor för hemtextilier. Hakon invest 
ägde vid räkenskapsårets utgång 68,5 procent av aktierna och rösterna i Hemtex. 
Hemtex redovisas som dotterbolag i Hakon invest-koncernen från och med 30 juni 
2009. Hemtex intäkter under perioden 1 juli – 31 december 2009 uppgick till 729 
MseK och rörelseresultatet uppgick till –120 MseK. Kostnader av engångskaraktär 
har belastat resultatet med 105 MseK. Det pågår ett omfattande åtgärdsprogram 
inom Hemtex för att förtydliga kunderbjudandet och effektivisera varuflödet. 
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moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick under 2009 till 0 MseK (0). rörelseresultatet uppgick 
till –56 MseK (–52). Finansnettot uppgick till 547 MseK (1), varav utdelning från 
iCa ab ingår med 347 MseK (434). värdeförändringar och återförda nedskrivningar 
av värdet på aktierna i Hemtex har påverkat finansnettot positivt med 145 MseK 
(–291) medan nedskrivning av aktier i dotterbolag har påverkat finansnettot negativt 
med 70 MseK (0). avkastningen i finansförvaltningen uppgick till 123 MseK 
(–142). För perioden redovisas en skattekostnad om 10 MseK (6). Årets resultat 
 uppgick till 481 MseK (–57). 

Moderbolagets likvida medel och dagsvärdet på kortfristiga placeringar uppgick 
per 31 december 2009 till 857 MseK jämfört med 1 465 MseK per den 31 
december 2008. Minskningen hänför sig framför allt till förvärvet av Hemtex. 
Finansiella placeringar fördelade sig vid utgången av 2009 enligt följande:  
50 procent aktier, 29 procent räntebärande värdepapper, 17 procent hedgefonder 
och 4 procent likvida medel. 

Framtida utVeckling
Handelns Utredningsinstitut (HUi) spår lägre tillväxttal i sverige under kommande år 
jämfört med tillväxtnivåerna under större delen av 2000-talet. sedan mitten av 2009 
har trenden inom detaljhandeln i sverige varit tydligt positiv, men det behöver inte vara 
inledningen till en återgång till tidigare starka tillväxtnivåer. Med stor sannolikhet blir 
den återhämtning som har påbörjats något mer utdragen än vad många hoppats på. 

Om konsumenternas mer positiva inställning leder till ett minskat försiktighetsspa-
rande kan en större andel av den stärkta köpkraften hitta ut i handeln. ökad arbets-
löshet och en av riksbanken tidig räntehöjning skulle samtidigt kunna dämpa åter-
hämtningen och eventuellt orsaka ett bakslag. Om riksbankens kommande ränte-
höjningar inte åtföljs av en stärkt konjunktur och minskad arbetslöshet kan 2010 och 
2011 bli tuffa detaljhandelsår i sverige. 

Ur ett internationellt perspektiv visar lågkonjunkturen tecken på att avta och på 
vissa marknader har återhämtningen inletts så smått. en viktig förklaring till utveck-
lingen är den expansiva finans- och penningpolitik som tillämpats sedan lågkonjunk-
turen blev ett faktum. låga räntor och sänkta skatter har ökat hushållens reala disponi-
bla inkomster, trots svaga arbetsmarknader. i många länder väntas det dock ta tid 
innan ekonomin återvänder till de nivåer som rådde före finanskrisen. bnP-tillväxten 
spås bli lägre än i tidigare konjunkturuppgångar och återhämtningsfasen kan därför 
ta längre tid.

Utvecklingen i de baltiska länderna, vars detaljhandelsmarknader visade de största 
försäljningsminskningarna i europa under 2009, präglas fortfarande av budgetkonso-
lidering, kreditåtstramning och politiska anspänningar. Det tuffa ekonomiska klimatet 
fortsätter troligtvis under stora delar av 2010. Med stor sannolikhet dröjer det till 2011 
innan de baltiska länderna återigen visar positiv tillväxt mätt som årsgenomsnitt.

upplysningar om aktier
Ägarförhållande
Hakon invest ägs per 31 december 2009 till 67,4 procent av iCa-handlarnas För-
bund, som därmed är moderföretag till Hakon invest. resterande 32,6 procent ägs 
av cirka 13 300 aktieägare. bolagets stamaktier är noterade på nasdaq OMX 
stockholm i segmentet large Cap.

aktiekapitalet i Hakon invest uppgår till 402 293 590 kronor fördelat på 
160 917 436 aktier, var och en med ett kvotvärde om 2,50 kronor. vid årets slut 
uppgick antalet C-aktier till 82 067 892 och antalet stamaktier efter återköp till 
78 584 624. Dessutom innehar Hakon invest 264 920 egna aktier. stamaktier och 
C-aktier har samma rösträtt, men olika rätt till utdelning. Medan stamaktierna har oin-
skränkt utdelningsrätt saknar C-aktierna rätt till kontant vinstutdelning. sådan rätt kan 
tidigast tillkomma C-aktierna år 2016. C-aktierna medför emellertid rätt till vinstutdel-
ning genom sakutdelning. samtliga C-aktier innehas av iCa-handlarnas Förbund, 
som med 67,4 procent av kapital och röster är största ägare i Hakon invest. 

Återköp av egna aktier
Under 2009 återköptes 39 620 aktier i Hakon invest för att täcka tilldelning i 2009 
års aktierelaterade incitamentsprogram. aktierna återköptes till marknadspris över 
börsen nasdaq OMX stockholm. totalt betalades 3 MseK i ersättning för aktierna. 
totalt uppgår Hakon invests innehav av egna aktier, efter gjorda återköp, 
till 264 920 stamaktier, motsvarande 0,2 procent av kaptital och röster. 

riktlinjer För ersättning till ledande beFattningshaVare
För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i bolaget har de rikt-
linjer som godkändes av årsstämman 2009 tillämpats. styrelsen föreslår att samma 
riktlinjer ska gälla för nästkommande räkenskapsår med skillnaden att den tvååriga 
intjänandeperioden för det aktierelaterade incitamentsprogrammet förlängs till tre år 
samt att tilldelade Matchnings- och Prestationsaktier erhålles vederlagsfritt.

bolagets ersättningsformer för ledande befattningshavare ska vara marknadsmäs-
siga, långsiktiga och mätbara samt verka koncernsammanhållande. Förbättringar, 
framför allt av resultatet per aktie, ska premieras och det ska finnas tak för rörliga 
ersättningar. Den totala ersättningen ska bestå av följande komponenter: fast lön, 
pensionsförmåner, avgångsvederlag, bonus, aktierelaterat incitamentsprogram samt 
övriga förmåner. Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och baseras på kom-
petens, ansvar och prestation.

bonus utfaller om bolagets vinst per aktie ökar med minst 15 procent och för maxi-
malt utfall krävs att bolagets vinst per aktie ökar med minst 22 procent. bonusen kan 
maximalt uppgå till sex månadslöner för verkställande direktören och fyra månads-
löner för övriga ledande befattningshavare. 

Det aktierelaterade incitamentsprogrammet för 2009 omfattar verkställande direk-
tör och övriga ledande befattningshavare. Programmet har ett krav på egen investe-
ring med en tvåårig intjänandeperiod samt en ettårig lösenperiod. Programmet inne-
bär att deltagarna aktivt köper nya aktier (s.k. sparaktier) till marknadspris och låser 
in sparaktierna under en tvåårsperiod. Under förutsättning att deltagaren fortfarande 
är anställd och fortfarande innehar sina sparaktier, kan ett antal rättigheter utnyttjas 
för att lösa in s.k. Matchningsaktier till ett lösenpris om 10 kronor per aktie. Om vissa 
tydligt definierade prestationskrav har uppnåtts kan ytterligare rättigheter utnyttjas för 
att lösa s.k. Prestationsaktier till ett lösenpris om 10 kronor per aktie. Det totala antalet 
Matchnings- och Prestationsaktier kan som högst komma att uppgå till totalt 32 500 
när det gäller verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Den 
totala kostnaden för programmet avseende verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare beräknas till 1,4 MseK inklusive sociala avgifter.

För övriga ledande befattningshavare ska en premiebestämd pensionsplan tilläm-
pas, som innebär att högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse 
pensionspremier, vilka betalas så länge anställningen består. ledande befattnings-
havare med avtal ingångna innan årsstämman 2006, har rätt att gå i pension vid 62 
års ålder med en förmånsbestämd pension under tiden till ordinarie pensionsålder vid 
65 år. verkställande direktören har en bruttolöneram, där han själv kan bestämma hur 
stora pensionsavsättningar som ska göras.

en ömsesidig uppsägningstid om sex månader ska tillämpas för ledande befatt-
ningshavare. avgångsvederlag ska utgå till ledande befattningshavare med upp till 
18 månaders fast kontant lön om bolaget säger upp anställningen. avgångs veder laget 
ska vara avräkningsbart. ledande befattningshavare med avtal ingångna innan 
2005 har i vissa fall rätt till ett avräkningsfritt avgångsvederlag. För verkställande 
direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. verkställande direk-
tören har inte rätt till avgångsvederlag.

mil jö– och personalFrågor
Hakon invests organisation är liten och verksamheten bedrivs i huvudsak i kontors-
miljö, vilket innebär en begränsad miljömässig belastning. Det interna hållbarhets-
arbetet är därför inriktat på medarbetarnas arbetsmiljö. riktlinjerna för arbetsmiljö-
arbetet anges i vår arbetsmiljöpolicy samt jämställdhets- och mångfaldspolicy. 
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Under 2008 implementerade Hakon invest en ny strategi för hållbarhetsfrågor, som 
även används som utgångspunkt i ägarstyrningen i innehavsbolagen. Personalvård 
är ett prioriterat område för Hakon invest. samtliga medarbetare erbjuds att delta i ett 
friskvårdsprogram och har möjlighet att motionera på arbetstid. 

riskhantering
Hakon invest arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i 
olika delar av verksamheten. Detta regleras och hanteras via en arbetsordning för 
verkställande direktör och styrelse. alla investeringar är förenade med osäkerhet och 
inför varje investering gör Hakon invest en noggrann utvärdering som syftar till att 
identifiera och om möjligt reducera de risker som kan vara förknippade med investe-
ringen. Den mest övergripande risken inom Hakon invest utgörs av de enskilda inne-
havsbolagens ekonomiska utveckling, där ett värsta scenario är att hela Hakon 
invests investering i ett bolag går förlorad.

innehavet i iCa ab utgör en väsentlig del av företagets tillgångar och är därför av 
särskild vikt vid bedömningen av Hakon invest. via iCa ab har Hakon invest en bety-
dande exponering mot nordisk och baltisk dagligvaruhandel. en försämrad konjunk-
tur eller politiska beslut, som till exempel höjda skatter, är faktorer som skulle kunna 
påverka iCa:s försäljning och resultat negativt. Hakon invests finanspolicy anger hur 
de finansiella riskerna ska hanteras och begränsas. Den utgör också ramverket för 
förvaltningen av de finansiella tillgångarna. Mer information om Hakon invests risk-
hantering finns i not 2 på sidorna 75–76 i den reviderade årsredovisningen.

styrelsens yttrande angående utdelning  
enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)
styrelsen för Hakon invest föreslår en ordinarie utdelning med 6,00 kronor per stam-
aktie (5,00). totalt uppgår utdelningen till 472 MseK (393), vilket kan ställas i rela-
tion till moderbolagets resultat efter skatt som uppgick till 481 MseK. Den föreslagna 
utdelningen reducerar moderbolagets soliditet från 99,1 till 91,3 procent och koncer-
nens soliditet från 89,8 till 85,6 procent. soliditeten är därmed uppenbart betryg-
gande både på kort och lång sikt. 

Hakon invests utdelningspolicy innebär att minst 50 procent av moderbolagets 
resultat efter skatt ska delas ut. Moderbolagets resultat utgörs främst av utdelningen 
från iCa ab samt resultatet i finansförvaltningen och värderförändringar på aktier i 
Hemtex. Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig 
med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
koncernens egna kapital och finansiella ställning.

Förslag till Vinstdisposition

till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (KseK)
balanserade vinstmedel 2 294 360
Årets resultat 480 682

summa 2 775 042

styrelsen och verkställande direktören föreslår att  
 vinstmedlen disponeras så:
att till ägarna av stamaktier utdelas 6,00 kronor per aktie 471 508
att i ny räkning överförs 2 303 534

summa 2 775 042
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rapport över totalresultatet i koncernen

MseK not 2009 2008

intäkter 4 2 392 1 184
Kostnader för sålda varor 5,7 –1 404 –761

Bruttoresultat 988 423

övriga rörelseintäkter 56 17
Försäljningskostnader 5,7 –929 –326
administrationskostnader 5,6,7 –299 –206
övriga rörelsekostnader –5 –
resultatandelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden 8 612 704

rörelseresultat 4 423 612

Finansiella intäkter 10 47 85
Finansiella kostnader 11 –31 –16
Förändring verkligt värde finansiella instrument 12 232 –518

Finansnetto 248 –449

resultat före skatt 4 671 163

skatt 13 30 7

Årets resultat 4 701 170

Årets övriga totalresultat
Förändring av verkligt värde reserv, netto efter skatt1) –9 –
Förändring av omräkningsreserv, netto efter skatt1) 208 13
Förändring av säkringsreserv, netto efter skatt1) –12 –
Återförda tidigare värdeförändringar2) 29 20
stegvist förvärv2) –21 –

summa övrigt totalresultat 195 33

Årets totalresultat 896 203

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 726 187
Årets resultat hänförligt till minoritetsandelar –25 –17

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 921 220
Årets totalresultat hänförligt till minoritetsandelar –25 –17

resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 14
stamaktie 4,52 1,17
C-aktie 4,52 1,17

1) Förändring hänförlig till innehav som redovisas enligt kaptialandelsmetoden.
2) ingen skatteeffekt.
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rapport över finansiell ställning i koncernen

tillgÅngar

MseK not 2009-12-31 2008-12-31

anläggningstillgångar
goodwill 15 712 304
varumärken 15 694 112
övriga immateriella anläggningstillgångar 15 88 17
inventarier 16 152 32
andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden 8 7 678 7 306
andelar i intresseföretag redovisade till verkligt värde 9 – 113
andra långfristiga fordringar 9 –
Uppskjuten skattefordran 13 58 184

summa anläggningstillgångar 9 391 8 068

omsättningstillgångar 18
varulager 17 563 158
Kundfordringar och övriga fordringar 18, 19 197 181
Fordringar hos företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden 20 7 10
skattefordringar 9 20
övriga kortfristiga fordringar 36 60
Förutbetalda kostnader 21 131 29
Kortfristiga placeringar 22 823 1 323
likvida medel 23 226 172

summa omsättningstillgångar 1 992 1 953

sUMMa tillgÅngar 4 11 383 10 021
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eget KaPital OCH sKUlDer

MseK not 2009-12-31 2008-12-31

eget kapital 24
aktiekapital 402 402
övrigt tillskjutet kapital 2 778 2 778
reserver 24 713 497
balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 6 147 5 838

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 10 040 9 515
Minoritetsintresse 178 –

summa eget kapital 10 218 9 515

Långfristiga skulder 18
avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 25 147 139
räntebärande lån 27 142 39
övriga långfristiga skulder 14 13

summa långfristiga skulder 303 191

kortfristiga skulder 18
Förskott från kunder 111 73
leverantörsskulder och övriga skulder 26 522 180
skatteskulder – 1
räntebärande lån 27 124 5
övriga kortfristiga skulder 96 47
Förutbetalda intäkter 2 3
Kortfristiga avsättningar 25 7 6

summa kortfristiga skulder 862 315

sUMMa eget KaPital OCH sKUlDer 11 383 10 021

ställda säkerheter 28 27 40
eventualförpliktelser 28 13 6
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rapport över förändringar i eget kapital i koncernen

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

MseK
aktie- 

kapital
övrigt tillskjutet 

kapital reserver

balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat
Minoritets- 

intresse
summa  

eget kaptital

eget kapital vid årets ingång 2008-01-01 402 2 776 464 6 154 0 9 796

Årets totalresultat – – 33 187 –17 203
likvid för köpoptioner – 2 – – – 2
Återköp aktier – – – –13 – –13
Förvärv – – – –18 17 –1
Utdelning – – – –472 – –472

eget kapital vid årets utgång 2008-12-31 402 2 778 497 5 838 0 9 515

Årets totalresultat – – 216 705 –25 896
Återköp aktier – – – –3 – –3
Förvärv – – – – 203 203
Utdelning – – – –393 – –393

eget kapital vid årets utgång 2009-12-31 402 2 778 713 6 147 178 10 218
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rapport över kassaflödet i koncernen

MseK not 2009 2008

den löpande verksamheten
resultat före skatt 671 163
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 29 –761 –151

–90 12

Utdelning från företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden 8 347 451
betald inkomstskatt 17 –5

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital 274 458

Förändring av rörelsekapital
varulager 31 25
Kortfristiga fordringar 49 26
Kortfristiga skulder 132 –41

kassaflöde från den löpande verksamheten 486 468

Investeringsverksamheten
investeringar i anläggningstillgångar –77 –14
Förvärv av dotterföretag 3 –515 –32
Förvärv av intresseföretag/joint ventures 3 – –440
Försäljning av anläggningstillgångar 2 7
Förändringar av kortfristiga placeringar 637 417

kassaflöde från investeringsverksamheten 47 –62

Finansieringsverksamheten
aktieägartillskott – 1
Återköp av egna aktier –3 –12
amortering av låneskulder –83 –34
Utbetald utdelning –393 –472

kassaflöde från finansieringsverksamheten –479 –517

Årets kassaflöde 54 –111
likvida medel vid årets början 172 281
Kursdifferens i likvida medel – 2

Likvida medel vid årets slut 23 226 172

Upplysningar om betalda räntor
Under året uppgick betald ränta till 13 MseK (15)
Under året uppgick erhållen ränta till 27 MseK (18)
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Not 1 Redovisningsprinciper

bolagets säte m m
bolaget Hakon invest ab bedriver verksamhet såsom aktiebolag och har sitt säte i 
stockholms kommun. bolaget är publikt och ägs till 67,4 procent av iCa-handlarnas 
Förbund (org nr 802001-5577).

bolagets huvudkontor har adressen Hakon invest ab, box 1508, 171 29 solna. 
bolagets hemsida är www.hakoninvest.se och telefonnummer +46-8-55 33 99 00.
Organisationsnummer är 556048-2837.

Koncernredovisningen ska framläggas för årsstämman 14 april 2010 för godkän-
nande och har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 11 mars 2010.

bolagets verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen.

redoVisningsprinciper 
Denna koncernredovisning är upprättad i enlighet med international Financial 
reporting standards (iFrs) godkända av eU och de uttalanden som givits ut av iFriC 
– international Financial reporting interpretation Committee och som antagits av eU. 
De redovisningsprinciper som beskrivs gäller för Hakon invest-koncernen inklusive 
intressebolag och joint ventures, men flera av principerna har betydelse bara för 
redovisningen av innehavet i iCa ab.

vidare har rådet för finansiell rapporterings rekommendation rFr 1.2 Kom plet ter-
ande redovisningsregler för koncerner, tillämpats. samtliga tillämpade principer är 
oförändrade jämfört med föregående år, förutom vad som framgår i följande avsnitt. 

ändrade redoVisningsprinciper och upplysningskraV 2009
iasb har givit ut ett antal nya eller ändrade standarder samt uttalanden från iFriC, 
som ska tillämpas från och med 2009. nedan lämnas en redogörelse för nyheter 
som kan vara tillämpliga för Hakon invest och effekten på redovisningen.

iFrs 7, Finansiella instrument: Upplysningar. standarden har ändrats, vilket innebär 
att ytterligare upplysningar ska lämnas avseende finansiella instrument redovisade till 
verkliga värden i balansräkningen. av upplysningarna ska det bland annat framgå i vil-
ken omfattning verkligt värde är baserat på observerbara indata enligt en hierarki med 
nivåerna 1–3. Upplysningar ska också lämnas med avseende på inbördes förändringar 
mellan hierarki-nivåerna för finansiella instrument redovisade till verkligt värde. Kraven på 
upplysningar om likviditetsrisk har utökats. ändringen i iFrs 7 har inneburit att ytterligare 
upplysningar lämnats om finansiella instrument. De finansiella instrument som Hakon 
invest redovisar till verkligt värde i balansräkningen är klassificerade i nivå ett och två.

iFrs 8, rörelsesegment. Denna standard innehåller upplysningskrav avseende 
rörelsesegment och ersätter kravet att definiera och presentera primära och sekun-
dära segment baserat på rörelsegrenar och geografiska områden enligt hittills gäl-
lande rekommendation ias 14. Den nya standarden kräver istället att segmentinfor-
mation presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på 
det sätt som används i den interna rapporteringen. Hakon invests segmentsindelning 
baserad på iFrs 8 motsvarar den tidigare primära segmentsrapporteringen.

ias 1, Utformning av finansiella rapporter. Den omarbetade standarden skiljer tyd-
ligare på vad som är ägartransaktioner och icke ägartransaktioner. standarden inne-
bär att det i eget kapitalräkningen enbart redovisas ägartransaktioner. övriga trans-
aktioner som tidigare redovisats i eget kapitalräkningen redovisas som övrigt total-
resultat inom rapport över totalresultat för året. totalresultatet för året ska antingen pre-
senteras som en egen rapport i nära anslutning till resultaträkningen eller som en för-
längning av den tidigare resultaträkningen. Hakon invest har valt att presentera total-
resultatet som en förlängning av den tidigare resultaträkningen.

iFriC 13, Kundlojalitetsprogram. tolkningen kräver att belöningar från kundlojali-
tetsprogram redovisas som en särskild komponent i den försäljningstransaktion där de 
tilldelas och att dess andel av erhållen ersättning, som är beräknad till verkligt värde, 
redovisas initialt som skuld och intäktsförs i de perioder då åtagandet fullgörs. 
tillämpningen av iFriC 13 har inte haft någon påverkan på Hakon invest.

Väsentliga uppskattningar, antaganden och bedömningar
vid tillämpning av redovisningsprinciperna gör styrelsen och verkställande direktören 
ett antal uppskattningar, antaganden och bedömningar. Faktiska utfall kan skilja från 
gjorda uppskattningar, antaganden och bedömningar, vilket kan påverka värdet på 
redovisade tillgångar och skulder. För Hakon invest gäller detta främst redovisade 
värden för goodwill och andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden 
(se not 8 och 15). För innehavet i iCa har de väsentligaste uppskattningarna och 
bedömningarna rört sale and lease back, nedskrivningar av anläggningstillgångar, 
redovisning av pensioner samt skadestånd och avsättningar.

De bedömningar som har en betydande inverkan på koncernredovisningen, är 
utöver ovanstående främst redovisningen av stegvist förvärv av aktier i Hemtex samt 
klassificeringen av aktieinnehav som joint ventures.

Hemtex redovisas som dotterbolag från och med 30 juni 2009. innan dess redo-
visades aktieinnehavet till verkligt värde via resultaträkningen. i enlighet med reglerna 
för stegvisa förvärv enligt iFrs, återfördes tidigare värdeförändringar via övrigt total-
resultat då Hemtex blev dotterbolag. vid tillämpningen av reglerna för stegvist förvärv 
gjordes bedömningen att återföringen ska göras med ett belopp som beaktar att ett 
nedskrivningsbehov av goodwill inte uppstår på grund av återföringen.

investeringar i joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden. ett joint ven-
ture är en ekonomisk verksamhet som drivs av två eller flera parter vars samarbete är 
avtalsreglerat och där avtalet innebär att dessa parter har ett gemensamt bestäm-
mande inflytande över verksamheten. vid klassificering av aktieinnehav som joint ven-
tures görs en bedömning av avtalsförhållanden och övriga omständigheter för att fast-
ställa om ett gemensamt bestämmande inflytande föreligger eller ej.

grund För redoVisningen
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med undantag för 
finansiella derivatinstrument och vissa finansiella tillgångar, vilka värderas till verkligt 
värde. redovisade värden för tillgångar och skulder som redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde och som säkrats, justeras för förändringar i de säkrade värden som hänför 
sig till de risker som säkras. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, som 
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. samtliga belopp i 
de finansiella rapporterna anges i miljoner svenska kronor (MseK) om ej annat anges.

koncernredoVisningen
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Hakon invest ab och dess dotterbolag. 
ett dotterbolag tas med i koncernredovisningen från den tidpunkt då moderbolaget 
får ett bestämmande inflytande över bolaget och tas inte längre med från det datum 
då moderbolagets bestämmande inflytande över bolaget upphör. Dotterbolagen 
redovisas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. vid stegvisa förvärv, där 
innehavet tidigare redovisats till verkligt värde via periodens resultat, återförs tidigare 
värdeförändringar via övrigt totalresultat vid den tidpunkt bolaget blir dotterbolag. 
Återföringen sker med ett belopp som beaktar att ett nedskrivningsbehov inte ska upp-
stå på grund av återföringen.

De finansiella rapporterna för moderbolaget och dotterbolagen som tas in i koncern-
redovisningen avser samma period och är upprättade enligt de redovisningsprinciper 
som gäller för koncernen. För samtliga enheter som omfattas av koncernredovisningen 
gäller att enhetliga redovisningsprinciper tillämpas. Detta gäller även företag som 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

alla koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader, vinster eller för-
luster som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av koncernredovis-
ningen elimineras i sin helhet.

Förvärv av minoritet
vid förvärv av ytterligare minoritetsandelar, efter att bestämmande inflytande erhållits, 
redovisas hela skillnaden mellan köpeskilling och redovisat värde på minoritetsandel 
som förvärvats direkt i eget kapital.

Koncernens noter
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Investeringar i intressebolag
ett intressebolag är en enhet i vilken koncernen har betydande men inte bestäm-
mande inflytande. innehav i intressebolag redovisas i enlighet med kapitalandels-
metoden eller till verkligt värde.

i enlighet med ias 28 punkt 1 har innehavet i Hemtex ab redovisats till verkligt 
värde i koncernredovisningen fram till att Hemtex blev dotterbolag. värdeför ändringen 
har redovisats i resultaträkningen som en finansiell post.

tillämpning av kapitalandelsmetoden innebär att investeringar i intressebolag 
redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med tillägg för förändringar av 
koncernens andel av intressebolagets nettotillgångar och med avdrag för eventuell 
nedskrivning och utdelning. resultaträkningen avspeglar koncernens andel av intresse-
bolagens resultat efter skatt.

Koncernens investeringar i intressebolag innefattar goodwillposter som behandlas 
i enlighet med de redovisningsprinciper för goodwill som anges nedan. eventuellt 
nedskrivningsbehov prövas dock för redovisat värde på andelar i intressebolag inklu-
sive goodwill om det finns indikationer på värdenedgång. 

Investeringar i joint ventures
ett joint venture är en ekonomisk verksamhet som drivs av två eller flera parter vars 
samarbete är avtalsreglerat och där avtalet innebär att dessa parter har ett gemen-
samt bestämmande inflytande över verksamheten. Hakon invest redovisar joint ventu-
res enligt kapitalandelsmetoden och nedskrivningsbehovet prövas på samma sätt 
som beskrivs ovan för intressebolag.

Koncernbolag
Med koncernbolag avses, vad gäller koncernredovisningen, moder- och systerbolag 
till Hakon invest ab.

omräkning aV utländsk Valuta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (seK) som även utgör rapporte-
ringsvaluta för moderbolaget och koncernen.

transaktioner i utländsk valuta tas på transaktionsdagen in i redovisningen till avista-
kurs. Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i utländska valutor redovisas i 
balansräkningen per balansdagen omräknade till den kurs som då gäller. De valuta-
kursdifferenser som därvid uppkommer redovisas i periodens resultat.

intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i verksamheter vars funktionella valuta 
är annan än seK, d v s normalt utländska dotterbolag, omräknas till seK. i koncern-
balansräkningen redovisas dessa tillgångar och skulder omräknade till seK enligt 
balansdagens valutakurser. intäkter och kostnader redovisas i koncernens rapport 
över totalresultatet omräknade till genomsnittskurs. De valutakursdifferenser som upp-
står vid omräkningen redovisas direkt i eget kapital. vid avyttring av en sådan verk-
samhet ingår de ackumulerade kursdifferenserna i periodens resultat som en del av 
vinsten eller förlusten vid avyttringen.

materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. anskaffningsvärdet för 
materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över bedömd nyttjandeperiod till 
bedömt restvärde. restvärde och nyttjandeperiod prövas vid varje bokslutstillfälle och 
justeras vid nya bedömningar. 

redovisat värde för materiella anläggningstillgångar prövas när händelser eller 
ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att 
kunna återvinnas. Prövningen innebär att det redovisade värdet jämförs med det hög-
sta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. nyttjandevärde utgörs 
av nuvärdet av det framtida nettokassaflöde som tillgången genererar. Om en enskild 
tillgång inte genererar ett kassaflöde som är oberoende av andra tillgångar beräknas 
kassaflödet för en grupp av tillgångar, en kassagenererande enhet. nuvärdet beräk-

nas enligt en diskonteringsfaktor före skatt som avspeglar de risker som förknippas 
med tillgången. 

Om det redovisade värdet överstiger det högsta av tillgångens nettoförsäljnings-
värde och nyttjandevärde skrivs tillgången ner till det högsta av dessa värden. 
nedskrivningar ingår i periodens resultat.

goodwill och andra immateriella  
tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod
goodwill representerar den del av förvärvskostnaden som överstiger det verkliga vär-
det av förvärvade nettotillgångar på förvärvsdagen. Med nettotillgångar avses här 
skillnaden mellan identifierbara tillgångar och skulder i ett förvärvat dotterbolag, 
intressebolag eller joint venture. goodwillens nyttjandeperiod förutsätts vara obe-
stämbar. goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar livslängd 
skrivs inte av. 

Det redovisade värdet på immateriella tillgångar som inte skrivs av, prövas årligen 
med avseende på nedskrivningsbehov samt vid indikation på värdenedgång. 
nedskrivningen ingår i periodens resultat.

Det goodwillbelopp som beräknas vid företagsförvärv hänförs i anslutning till för-
värvet till tillgångar som genererar ett kassaflöde oberoende av andra tillgångar 
 (kassagenererande enheter). Om det redovisade värdet på den kassagenererande 
enhetens tillgångar överstiger nuvärdet av det framtida kassaflödet eller försäljnings-
värdet med avdrag för försäljningskostnader, skrivs det redovisade värdet ner till det 
högsta av nuvärdet av dessa värden. nuvärdet beräknas enligt en diskonteringsfaktor 
före skatt som återspeglar de risker som förknippas med tillgången.

immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod 
immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod redovisas i balansräkningen 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. anskaffningsvär-
det för identifierbara immateriella tillgångar som förvärvats som en del av ett företags-
förvärv, utgörs av det bedömda verkliga värdet vid förvärvstidpunkten. immateriella 
tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod skrivs av linjärt över bedömd nyttjande-
period till bedömt restvärde. De immateriella tillgångarnas redovisade värden prövas 
för att bedöma eventuellt nedskrivningsbehov när händelser eller ändrade förutsätt-
ningar indikerar att värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas, eller vid andra 
indikationer på nedgång. 

Utgifter för utveckling
Utgifter avseende utveckling redovisas som en kostnad när de uppstår. Utgifter för 
utveckling som är hänförbara till ett enskilt projekt, såsom it-system, redovisas dock 
som tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att beloppet kommer att kunna 
återvinnas i framtiden. tillgången skrivs av under den period då tillgången utnyttjas.

Det redovisade värdet på de utvecklingsutgifter som redovisas som tillgång i 
balansräkningen prövas årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov så 
länge tillgången ännu inte tagits i bruk. Därefter prövas värdet då händelser eller för-
ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att 
kunna återvinnas.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i balansräkningen när koncernen blir part i instrumen-
tets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när de 
avtalsenliga rättigheterna till kassaflöden från tillgången upphör. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelsen fullgörs, annulleras eller upphör.

Klassificering av finansiella instrument framgår av not 18.
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Not 1 forts.

Kortfristiga placeringar och långfristiga värdepappersinnehav
Hakon invests kortfristiga placeringar och övriga aktier redovisas till verkligt värde via 
periodens resultat och ledningen följer upp investeringarna på detta sätt. 

alla normala förvärv av finansiella tillgångar redovisas i balansräkningen på likvid-
dagen, det vill säga det datum då koncernen köper tillgången. alla normala försälj-
ningar av finansiella tillgångar redovisas på avräkningsdagen, det vill säga det datum 
då tillgången levereras till motparten. Med normala förvärv eller försäljningar menas för-
värv eller försäljningar av finansiella tillgångar som kräver att tillgångarna ska levereras 
inom den tidsram som vanligtvis föreskrivs genom lag eller konvention på marknaden.

För att fastställa verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder har officiella 
marknadsnoteringar använts för de tillgångar och skulder som omsätts på en aktiv 
marknad. För placeringar som aktivt handlas på marknaden fastställs det verkliga vär-
det när marknaden stänger på balansdagen. För placeringar som saknar marknads-
notering fastställs det verkliga värdet till den aktuella marknadskursen för ett annat 
instrument som i allt väsentligt är likadant, eller till ett värde beräknat på basis av de 
förväntade kassaflödena. 

Derivat avseende finansiella instrument
Koncernen använder derivat av finansiella instrument såsom valutaterminsavtal och 
ränteswappar i en begränsad omfattning för att reducera risker som hör samman med 
ränte- och valutakursförändringar. Dessa derivat redovisas till verkligt värde. vid fast-
ställande av verkligt värde för derivatinstrument används officiella marknadsnote-
ringar på bokslutsdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar upptas till det belopp som beräknas inflyta. Kundfordringar, som vanligtvis 
förfaller till betalning efter 10–90 dagar, redovisas initialt till fakturerat belopp. en 
bedömning av osäkra fordringar görs när det inte längre är sannolikt att det fakture-
rade beloppet kommer att kunna inflyta. 

Likvida medel
likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga place-
ringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

Räntebärande lån 
samtliga lån redovisas initialt till anskaffningsvärde, vilket motsvarar det verkliga vär-
det av vad som erhållits med avdrag för kostnader som hänförs till upplåningen. låne-
skulden redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde, vilket innebär att värdet jus-
teras genom att eventuella rabatter eller premier i samband med att lånet tas upp eller 
löses samt kostnader i samband med upplåning periodiseras över lånets löptid. Perio-
diseringen beräknas på basis av lånets effektiva ränta. vinst och förlust som uppkom-
mer när lånet löses ingår i årets resultat.

Varulager
varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

nettoförsäljningsvärdet motsvarar det uppskattade försäljningspriset vid normala 
förhållanden, med avdrag för uppskattade kostnader för att färdigställa produkten 
och kostnader som krävs för att genomföra försäljningen.

aVsättningar
avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en avtalad eller informell 
förpliktelse på grund av en inträffad händelse, då det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppet kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Om det är så gott som säkert att gottgörelse kommer att erhållas 
motsvarande en avsättning som gjorts, t ex genom ett försäkringsavtal, redovisas gott-

görelsen som en tillgång i balansräkningen. avsättningens värde fastställs genom att 
det förväntade framtida kassaflödet nuvärdesberäknas och den successiva ökning av 
det avsatta beloppet som nuvärdesberäkningen medför redovisas som en räntekost-
nad i rapport över totalresultatet.

aktierelaterade ersättningar
Hakon invest har ett kombinerat aktiematchnings- och prestationsbaserat incitaments-
program som riktar sig till bolagets verkställande direktör och övriga ledande befatt-
ningshavare. Programmet har ett krav på egen investering med en tvåårig intjänande-
period samt en ettårig lösenperiod. Programmet innebär att deltagarna aktivt köper 
nya aktier (s k sparaktier) till marknadspris och låser in sparaktierna under en tvåårs-
period. Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd och fortfarande 
innehar sina sparaktier, kan ett antal rättigheter utnyttjas för att lösa in s k Matchnings-
aktier till ett lösenpris om 10 kronor per aktie. Om vissa tydligt definierade presta-
tionskrav har uppnåtts kan ytterligare rättigheter utnyttjas för att lösa s k Prestationsak-
tier till ett lösenpris om 10 kronor per aktie. Det totala antalet Matchnings- och Presta-
tionsaktier kan som högst komma att uppgå till 32 500 när det gäller verkställande 
direktör och övriga ledande befattningshavare. Det aktierelaterade incitamentspro-
grammet omfattar även övriga anställda. Det totala antalet Matchnings- och Presta-
tionsaktier kan som högst komma att uppgå till 7 120 när det gäller övriga anställda. 
För aktierelaterade ersättningar redovisas en kostnad som periodiseras under intjä-
nandeperioden. Återköp för egna aktier för att uppfylla åtagandet enligt programmet 
redovisas direkt i eget kapital.

pensioner och öVriga utFästelser  
om Förmåner eFter aVslutad anställning
Pensionsutfästelser klassificeras som avgifts- eller förmånsbaserade planer. nuvärdet 
av förmånsbestämda åtaganden för nuvarande eller tidigare anställda beräknas base-
rade på aktuariella antaganden minst en gång per år. aktuariella antaganden utgörs 
av företagets bästa bedömning av de olika variablerna som bestämmer kostnaderna 
för att tillhandahålla förmånerna. Då aktuariella antaganden används uppstår aktua-
riella vinster och förluster. De kan exempelvis orsakas av hög eller låg personalomsätt-
ning, löneförändringar och förändringar av diskonteringsräntan. Hakon invest redovi-
sar aktuariella vinster och förluster som en del i periodens resultat när de uppkommer. 
Företagets ansvar i de avgiftsbaserade planerna begränsas till att göra inbetalningar 
till ett försäkringsbolag, vilket innebär att erlagda premier redovisas som kostnad.

leasing
leasingavtal klassificeras i koncernen som antingen operationella eller finansiella. 
Finansiella leasingavtal är sådana avtal där i allt väsentligt alla ekonomiska risker och 
fördelar som förknippas med ägandet överförts från leasegivaren till leasetagaren. 
alla andra leasingavtal är operationella. 

Sale and leaseback
i de fall en fastighet säljs för att sedan åter hyras, görs en sammantagen bedömning 
av vem som bär de väsentligaste riskerna och förmånerna i fastigheten och om kon-
cernen har kvar ett betydande engagemang i den sålda fastigheten. Om bedöm-
ningen är att de väsentligaste riskerna och förmånerna sammantaget kvarligger i kon-
cernen, redovisas ingen intäkt från försäljningen vid transaktionstidpunkten, utan först 
då engagemanget upphör och förmånerna överförts till köparen.

ett betydande engagemang föreligger exempelvis i de fall då den återförhyrda 
fastigheten hyrs ut till en fristående iCa-handlare. Kvarligger riskerna och förmånerna 
i iCa, alternativt att iCa har ett fortsatt engagemang i fastigheten, fortsätter iCa-
koncernen att redovisa fastigheten i balansräkningen som om ingen försäljning ägt 
rum och avskrivningarna fortsätter utifrån bedömd nyttjandeperiod. Den erhållna 
köpeskillingen från försäljningen betraktas som ett lån och redovisas som en skuld. 
erlagda leasingavgifter fördelas mellan räntekostnad och amortering av skulden. 

K O n C e r n e n s  n O t e r



75H a k o n  I n v e s t  –  Å r s r e d o v I s n I n g  2 0 0 9

eVentualFörpliktelser
en eventualförpliktelse föreligger om det finns ett möjligt åtagande som härrör från 
inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra fram-
tida händelser samt när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller 
en avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Upp-
lysning sker såvida inte sannolikheten för ett utflöde av resurser är ytterst liten.

intäkter
intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kom-
mer att tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Försäljning av varor
intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med 
äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräk-
nas på ett tillförlitligt sätt.

Övriga rörelseintäkter
övriga rörelseintäkter består främst av intäkter från uppdragstidningsverksamhet, pre-
numerationsintäkter för publikationer samt intäkter för olika former av konsulttjänster. 
De övriga rörelseintäkterna i iCa består av exempelvis royalty, franchiseavgifter, 
intäkter för olika former av konsulttjänster till iCa-handlare samt bonus från leveran-
törer. övriga rörelseintäkter redovisas i takt med att de tjänas in.

Ränta
ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. ränteintäkten beräknas på basis av 
underliggande tillgångs avkastning enligt effektiv ränta. 

Utdelningar
Utdelningsintäkter ingår i periodens resultat när rätten att erhålla utbetalningen fastställs.

Hyresintäkter
Hyresintäkter från förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt över hyresavtalets löptid.

skatt
skatt i koncernen består av aktuell och uppskjuten skatt.

Hakon invests aktuella skatt utgörs av den skatt som ska betalas eller erhållas avse-
ende aktuellt år. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden. 
Den innebär att uppskjuten skatt beräknas per balansdagen, d v s skillnaden mellan å 
ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan de 
värden som redovisas i koncernbalansräkningen.

Uppskjuten skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla temporära differenser 
utom då den avser goodwill eller avser en tillgång eller skuld i en transaktion som inte 
är ett företagsförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redo-
visad eller skattepliktig vinst eller förlust under perioden. vidare beaktas temporära 
skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag, intressebolag och intressen i 
joint ventures endast i den mån det är sannolikt att den temporära differensen kommer 
att återföras under överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för avdragsgilla temporära differenser och 
outnyttjade underskottsavdrag, i den utsträckning det är sannolikt att framtida skatte-
pliktiga vinster kommer att finnas tillgängliga och mot vilka de temporära differen-
serna eller outnyttjade underskottsavdragen kan komma att utnyttjas. De uppskjutna 
skattefordringarnas redovisade värden prövas vid varje balansdag och minskas i den 
utsträckning som det inte längre är sannolikt att tillräckligt stor beskattningsbar vinst 
kommer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller delar av de uppskjutna skatte-
fordringarna.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas på basis av skattesatser (och 
den skattelagstiftning) som föreligger eller i praktiken föreligger på balansdagen. Den 
aktuella skattesatsen i sverige är 26,3 procent, i Finland 26 procent, i norge 28 
procent, i Danmark 25 procent, i estland 0 procent och i lettland 15 procent. 

Framtida redoVisningsregler
nya iFrs-ändringar eller tolkningar av dessa som publicerats men ännu inte har trätt i 
kraft har inte tillämpats. De nya redovisningsregler som bedöms kunna påverka 
Hakon invests redovisning 2010 eller därefter beskrivs nedan. 

iFrs 3r, rörelseförvärv. standarden inför ett antal förändringar i redovisningen av 
rörelseförvärv, vilket kommer att påverka storleken på redovisad goodwill, rapporte-
rat resultat i den period som förvärvet genomförs samt framtida rapporterade resultat.

ias 27r, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. standarden krä-
ver att förändringar i ägarandelar i ett dotterbolag, där majoritetsägaren inte förlorar 
bestämmande inflytande, redovisas som eget kapital-transaktioner. Denna princip 
används av Hakon invest redan idag. vidare förändrar ias 27r redovisningen av för-
luster som uppstår i dotterbolag och redovisningen när det bestämmande inflytandet 
över ett dotterbolag upphör.

iFrs 9, Finansiella instrument. Denna standard är ett första steg i en fullständig 
omarbetning av den nuvarande standarden ias 39. standarden innebär en minsk-
ning av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar. Denna första del av 
standarden kommer att kompletteras med regler om nedskrivningar, säkringsredovis-
ning och värdering av skulder. iFrs 9 måste tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 
den 1 januari 2013 eller senare. eU har ej godkänt standarden och tidplan för god-
kännande saknas för närvarande. i avvaktan på att alla delar av standarden blir fär-
diga har Hakon invest ej utvärderat effekterna av den nya standarden. 

Not 2 Risker

Hakon invests verksamhet är utsatt för ett antal risker som värderas och följs upp 
löpande. en viktig del av arbetet går ut på att minimera riskerna genom förebyg-
gande arbete. De viktigaste riskerna samt hur Hakon invest arbetar med att hantera 
och förebygga dessa beskrivs nedan. 

risker i FinansVerksamheten
värdet på tillgångarna i Hakon invests finansförvaltning uppgick vid utgången av 
2009 till 857 MseK (1 465). Carlson investment Management sköter merparten av 
förvaltningen. övrig förvaltning består av ahold-aktier, hedge-/investeringsfonder 
samt likvida medel. 

Finans- och placeringspolicyn utgör ramverk för hur de finansiella riskerna hante-
ras, både i den löpande verksamheten och i kapitalförvaltningen. Policyn fastställs 
årligen av styrelsen och efterlevnaden övervakas av revisionsutskottet. arbetet sker 
löpande utifrån policyn och en mer ingående uppföljning och värdering av riskerna 
sker kvartalsvis. 

Valutarisk
valutarisk omfattar de risker som uppkommer i anslutning till att transaktioner sker 
i utländska valutor samt att tillgångar och skulder innehas i utländska valutor. 

Hakon invests finans- och placeringspolicy anger att spekulativt positionstagande i 
syfte att skapa intäkter från valutakursrörelser inte får förekomma. Flöden i utländsk 
valuta säkras inte i normala fall men Hakon invest kan besluta om avsteg. i de fall 
Hakon invest innehar nettotillgångar eller -skulder i utländsk valuta ska de säkras om 
de utgör mer än två procent av koncernens eget kapital.

enligt finans- och placeringspolicyn behöver ingen säkring av tillgångar i utländsk 
valuta ske inom finansförvaltningen. Hakon invest har valt att acceptera den resultat-
påverkan dessa valutaförändringar eventuellt medför. vid utgången av 2009 uppgick
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Not 2 forts.

Hakon invests exponering mot utländsk valuta till 7,4 MeUr (7,1) genom innehav av 
aktier (ahold), vilket motsvarade nio procent av tillgångarna i portföljen. en valutakurs-
förändring med tio procent mot eUr påverkar koncernens resultat och eget kapital 
med cirka 7 MseK (7) före skatt. 

Ränterisk
Upplåningen som är räntebärande medför en ränterisk då förändringar i räntenivåer 
påverkar bolagets räntekostnader. 

enligt Hakon invests policy får den genomsnittliga räntebindningen ej överstiga 
tolv månader i låneportföljen och en enskild räntebindning får ej överstiga fem år. 
ränterisken, det vill säga kostnaden för en ränteförändring om en procentenhet, får 
maximalt uppgå till 20 procent av koncernens årsresultat före skatt, baserat på 
 närmast föregående tolv månaders utfall.

vid utgången av 2009 hade moderbolaget inga räntebärande skulder och kon-
cernen hade 421 MseK (189) i räntebärande skulder. en ränteförändring med en 
procentenhet har ingen påverkan på moderbolagets resultat och liten påverkan på 
koncernens resultat.

i finansförvaltningen får portföljens räntebärande värdepapper, såväl direktägda 
som ägda via räntefonder, ha en genomsnittlig duration på högst fem år. vid 2009 
års slut var durationen 2,3 år (2,6) och har även under året i genomsnitt uppgått till 
2,3 år. Om räntan skulle förändras en procentenhet skulle moderbolagets och koncer-
nens resultat och eget kapital påverkas med 5,7 MseK (19) före skatt.

Likviditetsrisk
likviditetsrisk innebär risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallo-
tidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. För ett 
finansiellt instrument innebär likviditetsrisken att tillgången inte omedelbart kan omsät-
tas i likvida medel utan att förlora i värde. Hakon invests policy anger att likvida 
medel och outnyttjade checkkrediter ska finnas för att garantera en god betalningsbe-
redskap. vid utgången av 2009 var betalningsberedskapen god och merparten av 
de korta placeringarna kunde frigöras inom tre dagar. styrelsen har beslutat att bola-
gets tak för skuldsättningsgrad ska vara 70 procent. vid utgången av 2009 var 
skuldsättningsgraden 4,1 procent för koncernen (5,1).

Kreditrisk
Kreditrisk innebär risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser samt risken för att 
ställda säkerheter inte täcker fordran. Hakon invests finans- och placeringspolicy 
anger att en motpart i finansiella transaktioner ska ha ett kreditbetyg om minst bbb/
baa från standard & Poor’s respektive Moody’s. 

i finansförvaltningen gäller limitar för portföljen enligt tabellen nedan, där procent-
talen avser andelar av portföljens totala marknadsvärde.

emittent-
kategori

emittent/ 
värdepapper1)

Max andel av 
 portföljen per 

 emittentkategori, %

Max andel av 
 portföljen per 

 emittent, %

1. svenska staten eller av svenska sta-
ten garanterat värdepapper; värde-
papper med rating aaa/aaa

100 100

2. svenska bostads finansieringsinstitut 70 30
3. svenska kommuner och landsting; 

 värdepapper med rating aa/aa
50 20

4. värdepapper med rating a/a 40 10
5. värdepapper med rating bbb/baa 30 10
1) rating enligt ratinginstituten standard & Poor’s respektive Moody´s. emittenten/värdepappret ska i före-
kommande fall vara kreditvärderat av minst ett av dessa institut. vid så kallad ”split rating” mellan instituten 
 tillämpas den rating som är lägst.

godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är, enligt finans- och 
placeringspolicyn, svensk bank, värdepappersinstitut eller annat finansiellt institut som 
har Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med finansiella instrument eller 
valutor.

Aktiekursrisk
aktiekursrisk är risken för att värdet av ett finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i aktiekursen. 

Målet för Hakon invests finansverksamhet är att uppnå en avkastning som motsva-
rar förändringen i konsumentprisindex (KPi) plus fyra procentenheter. För att uppnå 
målet över tiden bedöms Hakon invest behöva ha, baserat på de finansiella markna-
dernas historiska avkastning, en aktieandel om cirka 50 procent i portföljen under för-
utsättning att riksbanken lyckas hålla inflationen runt sitt mål på två procent. Under 
2009 har finansförvaltningens aktieandel inledningsvis varit betydligt lägre. vid 
utgången av 2009 uppgick aktieandelen till 50 procent. Om aktiekurserna skulle för-
ändras med 10 procentenheter, skulle koncernens resultat och eget kapital påverkas 
med cirka 40 MseK (19) före skatt.

Marknadsvärdet av direktägda aktier, obligationer och övriga finansiella instru-
ment hänförliga till en enskild emittent får utgöra maximalt tio procent av portföljens 
totala marknadsvärde. Undantag gäller för svenska staten eller av svenska staten 
garanterat värdepapper, svenska bostadsfinansieringsinstitut samt svenska kommuner 
och landsting. 

av portföljens placeringar i svenska och utländska aktier, depåbevis och aktierela-
terade instrument ska minst 90 procent vara börsnoterade. vid utgången av 2009 var 
samtliga egna placeringar i värdepapper i noterade bolag eller registrerade fonder.

risker relaterade till innehaVen och inVesteringarna
Börsutveckling och ränteläge
en negativ börsutveckling kan komma att påverka bedömningen av värdet av såväl 
Hakon invests noterade aktieinnehav som värdet av Hakon invests onoterade inne-
hav. ränteläget är en annan faktor som kan påverka värdet på innehaven. ränteläget 
påverkar även kostnaden för lånefinansieringen.

Värdenedgång i finansportföljen och aktieinnehaven
För finansportföljen och aktieinnehavet i ahold, som tillsammans per den 31 decem-
ber 2009 uppgick till 857 MseK (1 465), sker justering av bokförda värden på 
basis av förändringar av aktiekurser och valutakurser, vilket kan ha en negativ 
på verkan på Hakon invest.

Faktorer relaterade till innehaven
Hakon invests resultat påverkas signifikant av dess del i innehavens resultat. Faktorer 
som kan ha en negativ inverkan på innehavens verksamhet, finansiella ställning och 
resultat skulle således kunna komma att i icke oväsentlig grad påverka Hakon invest.

Den framtida utvecklingen i de onoterade innehaven i intressebolag och joint ven-
tures och/eller förändrade omvärldsfaktorer kan komma att påverka bedömningen 
av värdet av dessa innehav och därmed, för det fall en bedömning leder till en upp-
skattning om ett minskat värde, påkalla nedskrivningar av bokförda värden.

K O n C e r n e n s  n O t e r



77H a k o n  I n v e s t  –  Å r s r e d o v I s n I n g  2 0 0 9

FörVärVade Verksamheter 2009
Dotterbolag
i januari 2009 förvärvade Hakon invest ytterligare 33 procent av aktierna i portfölj-
bolaget Cervera ab. Därigenom ökade ägarandelen från 48 till 81 procent av kapi-
tal och röster i Cervera ab. För de tillkommande aktierna betalade Hakon invest 33 
MseK kontant. i oktober 2009 tillförde Hakon invest 120 MseK till Cervera ab via 
en nyemission. efter nyemissionen äger Hakon invest 91,4 procent av aktierna och 
rösterna i Cervera ab.

Den 28 april 2009 offentliggjorde Hakon invest ett kontanterbjudande till aktie ägarna 
i Hemtex ab enligt reglerna om budplikt. acceptperioden löpte ut den 6 juli 2009. 
Hakon invest har därefter köpt ett mindre antal aktier över börsen. i maj 2009 genom-
förde Hemtex en nyemisson om 164 MseK. Hakon invest tecknade 24,6 procent av 
aktierna och rösterna i samband med nyemissionen. Per den 31 december 2009 
uppgick Hakon invests innehav i Hemtex ab till 68,5 procent av aktierna och rösterna.

Hemtex redovisas som dotterbolag från och med 30 juni 2009. innan dess redovisa-
des aktieinnehavet till verkligt värde via resultaträkningen. i enlighet med reglerna för 
stegvisa förvärv enligt iFrs, har tidigare värdeförändringar återförts via övrigt total-
resultat vid den tidpunkt då Hemtex blev dotterbolag. Återföringen har skett med ett 
belopp som beaktar att ett nedskrivningsbehov av goodwill inte ska uppstå på grund 
av återföringen. Återfört belopp uppgår till 28 MseK.

Utöver ovanstående förvärv, slutförde Cervera i juni 2009 förvärvet av inkråmet i 
Duka samt nK glas, Porslin & Kök (nothern Classic ab). i förvärvet ingick 27 butiks-
lägen, butiksinventarier, befintligt externt varulager samt butiksvarumärket Duka på 
den svenska marknaden.

De tillgångar och skulder som ingick i förvärven av Cervera ab och Hemtex ab är 
följande:

Not 3 Förvärvade verksamheter

Cervera ab Hemtex ab
redovisat värde  
i det förvärvade 

bolaget1)

värden enligt  
förvärvsanalys

redovisat värde  
i det förvärvade 

bolaget1)

värden enligt  
förvärvsanalys

varumärke – 77 – 500
goodwill – – 284 –
övriga immateriella tillgångar 8 5 50 50
Materiella anläggningstillgångar 21 21 121 121
Finansiella anläggningstillgångar 5 5 7 7
varulager 131 131 291 291
Kortfristiga fordringar 36 36 39 39
Förutbetalda kostnader och  upplupna intäkter 22 22 9 9
Kassa och bank 10 10 31 31
Uppskjutna skatteskulder – –20 –25 –157
långfristiga skulder –38 –38 –90 –90
Kortfristiga skulder –127 –127 –233 –233

Förvärvade identifierbara nettotillgångar 68 122 484 568
avgår minoritet –24 –179
goodwill 12 385

Förvärvade nettotillgångar inkl goodwill 110 774

Förändringar av andelar i intressebolag under innehavstiden 10 –
stegvist förvärv – 21
ej återförd värdeförändring – 132

120 927

Köpeskilling för aktier i dotterbolag 118 918
Förvärvskostnader 2 9

total anskaffningskostnad 120 927

anskaffningskostnad för årets förvärv 33 504
likvida medel i förvärvade dotterbolag –10 –31

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv 2009 2) 23 473
1) redovisat i bolaget med tillämpning av Hakon invests principer.
2) Förändring i likvida medel vid övriga förvärv uppgår till 19 MseK.
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Not 3 forts.

nedan framgår hur årets förvärv av Hemtex skulle ha påverkat Hakon invests omsätt-
ning och resultat om bolaget hade förvärvats den 1 januari 2009.

Hakon invest- 
koncernen

Hemtex före 
förvärvstid-

punkten

Hakon invest- 
koncernen 
 proforma

nettoomsättning 729 566 1 295

Årets resultat –56 –94 –150 

Cervera, som redovisas som dotterbolag från och med 1 januari 2009, har påverkat 
omsättningen i koncernen med 544 MseK och periodens resultat i koncernen med 
–20 MseK för räkenskapsåret 2009.

FörVärVade Verksamheter 2008
Dotterbolag
i juni 2008 förvärvade Hakon invests helägda dotterbolag Forma tidningsförlaget 
11097 a, som ger ut tidsskriften leva. tidsskriften behandlar områden som personlig 
utveckling, hälsa och relationer. 100 procent av aktierna förvärvades för 5 MseK 
inklusive förvärvskostnader, vidare finns en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt 
3 MseK. Hela övervärdet allokeras till goodwill. 

i september 2008 förvärvade Forma Hälsa & Helhet samt energica Förlag. genom 
förvärven får Forma tillgång till tidningen Hälsa, bokklubben vitalis och bokutgivning 
inom energica Förlag. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Hälsa & Helhet 
uppgick till 24 MseK, inklusive förvärvskostnader. övervärdet allokeras till varu-
märke, kundrelationer och goodwill. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i 
energica Förlag uppgick till 1 MseK, inklusive förvärvskostnader. övervärdet alloke-
ras till goodwill.

i december 2008 investerade Hakon invests helägda dotterbolag Hemma butik-
erna intressenter ab ytterligare 45 MseK i Hemmabutikerna ab genom teckning av 
nyemitterade aktier. ägarandelen ökade därmed från 61 till 89 procent av kapital 
och röster.

De tillgångar och skulder som ingick i förvärven av Forma tidningsförlaget 
11097 a, Hälsa & Helhet samt energica Förlag är följande:

redovisat 
värde i det 
förvärvade 

bolaget1)

värden 
enligt för-

värvsanalys
varumärke – 10
Kundrelationer – 4
inkråmsgoodwill 1 1
varulager 3 3
Kortfristiga fordringar 2 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1
Kassa och bank 3 3
Uppskjutna skatteskulder – –4
långfristiga skulder –2 –1
Kortfristiga skulder –7 –8

Förvärvade identifierbara nettotillgångar 1 11
avgår minoritet
resultatandel under perioden 0 0
goodwill 19

Köpeskilling för aktier i dotterbolag 29
Förvärvskostnader 1

total anskaffningskostnad 30

anskaffningskostnad för årets förvärv 30
likvida medel i förvärvade dotterföretag 2

Förändring av koncernens likvida  
medel vid årets förvärv

 
 32

1) redovisat i bolaget med tillämpning av Hakon invests principer.

nedan framgår hur årets förvärvade företag skulle ha påverkat Hakon invests omsätt-
ning och resultat om de hade förvärvats den 1 januari 2008.

Hakon invest-
koncernen

Förvärvade  
företag före  

förvärvstidpunkten
Hakon invest-

koncernen proforma
nettoomsättning 9 24 33

Årets resultat –1 0 –1

K O n C e r n e n s  n O t e r



79H a k o n  I n v e s t  –  Å r s r e d o v I s n I n g  2 0 0 9

Hakon invest har tre segment, förlagsverksamhet, vitvaruverksamhet och heminred-
ningsverksamhet. Den interna redovisningen och uppföljningen sker utifrån rörelse-
grenarna som utgör indelningsgrunden för segmentsredovisningen. 

större delen av verksamheten bedrivs i sverige. viss verksamhet bedrivs i norden 
och baltikum. till detta kommer finansförvaltningen i Hakon invest ab samt innehavet 

i iCa ab och övriga intressebolag och joint ventures. Joint venture bolaget iCa ab:s risker 
och möjligheter har identifierats i följande rörelsegrenar, iCa sverige, iCa norge, rimi 
baltic, iCa Fastigheter och iCa banken. De första tre avser detaljhandelsverksamhet i 
respektive geografiskt område. iCa Fastigheter bedriver fastighetsförvaltning och iCa 
banken bedriver bankverksamhet.

Not 4 Segmentsinformation

Förlagsverksamhet vitvaruverksamhet
Heminrednings-

verksamhet
övrigt inkl.  

elimineringar totalt
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

externa intäkter 870 881 249 303 1 273 – – – 2 392 1 184
rörelseresultat –20 12 –4 –51 –145 – 592 651 423 612
resultat efter finansiella poster –32 1 –6 –57 –153 – 862 219 671 163
Årets resultat –30 0 –6 –44 –107 – 844 214 701 170

tillgångar 595 597 302 297 1 213 – 9 273 9 127 11 383 10 021
skulder 496 475 164 152 652 – –147 –121 1 165 506

investeringar 10 45 – – 82 – 499 441 591 486
avskrivningar 13 13 2 3 86 – –37 – 64 16

Not 5 Avskrivningar

2009-12-31 2008-12-31
Kostnad för sålda varor 13 13
Försäljningskostnader 48 3
administrationskostnader 3 –

summa 64 16

avskrivningar avser främst inventarier, men även ombyggnader, byggnader och 
hyresrätter. Följande avskrivningstider tillämpas inom koncernen:
byggnader, byggnadsinventarier 20–50 år
Markanläggningar 20 år
Datainventarier 3 år
inventarier övrigt 3–10 år
övriga immateriella tillgångar 5–10 år

Not 6 Ersättning till revisorerna

2009 2008
ernst & Young, revisionsuppdrag 4 3
ernst & Young, övriga uppdrag 1 –

summa 5 3

övriga uppdrag avser främst konsultationer i samband med förvärv.

Not 7  Medelantal anställda, löner, andra ersättningar  
och sociala avgifter

antalet anställda är beräknat med utgångspunkt från koncernens mått på normal 
arbetstid som utgör 1 800 timmar.

Medelantal anställda i koncernen per land 2009 2008
sverige
Kvinnor 929 256
Män 307 260

1 236 516
danmark
Kvinnor 38 –
Män 11 –

49 –
norge
Kvinnor 35 –
Män 4 –

39 –
Finland
Kvinnor 183 42
Män 14 15

197 57
estland
Kvinnor 29 20
Män 1 1

30 21
Lettland
Kvinnor – 10
Män – 1

– 11
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Not 7 forts.

Medelantal anställda i koncernen, totalt 2009 2008
Kvinnor 1 214 328
Män 337 277

Medelantalet anställda i koncernen, totalt 1 551 605

löner och ersättningar har uppgått till (MseK):
styrelse och verkställande direktör 
sverige 26 13
Finland 3 2

29 15

Övriga anställda
sverige 380 209
Danmark 7 –
norge 10 –
Finland 47 27
estland 3 2

447 238

totala löner och ersättningar i koncernen 476 253

sociala avgifter enligt lag och avtal 139 78
Pensionskostnader 56 55

totala sociala avgifter och pensionskostnader 195 133

totala löner, ersättningar, sociala avgifter  
och pensionskostnader 671 386

ersättningar till styrelsen
till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. 
ersättningar till styrelseledamöter redovisas i tusentals kronor (KseK).

Utbetalt arvode till moderbolagets styrelseledamöter 2009

KseK1)

styrelse- 
arvode

Utskotts- 
arbete

summa 
arvode 

2009

summa 
arvode 
2008

lars Otterbeck 550 75 625 600
anders Fredriksson 330 50 380 365
Cecilia Daun Wennborg 220 50 270 260
Jan Olofsson 220 25 245 235
Jan-Olle Folkesson 220 25 245 235
Magnus Moberg 220 25 245 123
thomas strindeborn 220 – 220 210
Olof nyberg – – – 112

1 980 250 2 230 2 140
1) ersättningar exklusive sociala avgifter

ersättningar till Verkställande direktör och andra ledande 
beFattningshaVare
ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs 
av fast lön, pensionsförmåner, avgångsvederlag, bonus, aktierelaterat incitamentspro-
gram samt övriga förmåner. Med övriga ledande befattningshavare avses personer 
som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. bolagets ersätt-

ningsutskott beslutar om ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernled-
ningen. ersättning till ledande befattningshavare redovisas i tusentals kronor (KseK). 
bonus utfaller om bolagets vinst per aktie ökar med minst 15 procent och för maximalt 
utfall krävs att bolagets vinst per aktie ökar med 22 procent. bonusen kan maximalt 
uppgå till sex månadslöner för verkställande direktören och fyra månadslöner för 
övriga ledande befattningshavare. För 2009 utgår maximal bonus och 1,5 MseK har 
reserverats i bonus för verkställande direktören och 1,8 MseK har reserverats i bonus 
för övriga ledande befattningshavare.

2009, KseK1) lön Förmåner
Pensions- 
kostnad

bonus/
incitament summa

verkställande direktör2) 1 181 130 3 253 1 560 6 124
övriga ledande 
 befattningshavare3) 5 491 420 1 683 1 800 9 394

6 672 550 4 936 3 360 15 518
1) ersättningar exklusive sociala avgifter.
2)  bruttolöneramen om 5,7 MseK innefattar semester, sociala avgifter, pensionskostnader och andra 

 omkostnader i form av förmånsbil m.m.
3) övriga ledande befattningshavare bestod under 2009 av 3 personer varav alla är män.

Villkor För Verkställande direktör
verkställande direktören har en bruttolöneram om 5,7 MseK. bruttolöneramen inne-
fattar semester, sociala avgifter, pensionskostnader och andra omkostnader i form av  
t.ex. förmånsbil. vd äger fritt att disponera ramen på ett för bolaget kostnadsneutralt 
sätt. Uppsägningstiden är sex månader under vilken tid bruttolöneramen disponeras 
med 1/12 per månad. verkställande direktören har ingen rätt till avgångsvederlag. 
bolaget och verkställande direktören har en ömsesidig rätt att begära att verkställande 
direktören går i pension vid 65 års ålder. inom den ovan beskrivna bruttolöneramen 
bestämmer verkställande direktören hur stora pensionsavsättningar som ska göras.

uppsägningstider och aVgångsVederlag  
För öVriga ledande beFattningshaVare
Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare i Hakon invest gäller en ömsesi-
dig uppsägningstid om sex månader. Därutöver är de övriga ledande befattningsha-
varna, vid uppsägning från bolagets sida, berättigade till avgångsvederlag med upp till 
18 månaders fast kontant lön. avgångsvederlaget är avräkningsbart. ledande befatt-
ningshavare med avtal ingångna före 2005 har i vissa fall rätt till ett avräkningsfritt 
avgångsvederlag. vid egen uppsägning är övriga ledande befattningshavare under 
vissa förutsättningar berättigade till ersättning för ett konkurrensförbud som gäller under 
sex månader efter anställningens upphörande. ersättningen är maximerad till 60 procent 
av den fasta kontanta lönen och utgår endast under den tid konkurrensförbudet gäller.

pensionsersättningar För öVriga ledande beFattningshaVare
en premiebestämd pensionsplan tillämpas för övriga ledande befattningshavare. Den 
innebär att högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensions-
premier, vilka betalas så länge anställningen består. ledande befattningshavare med 
avtal ingångna före årsstämman 2006, har rätt att gå i pension vid 62 års ålder med 
en förmånsbestämd pension under tiden till ordinarie pensionsålder vid 65 år.

incitamentsprogram
Aktierelaterat incitamentsprogram 2009
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omfattas av ett kombi-
nerat aktiematchnings- och prestationsaktieprogram, med krav på egen investering, 
och med en tvåårig intjänandeperiod samt en ettårig lösenperiod. Programmet inne-
bär att deltagarna aktivt köper nya aktier (s.k. sparaktier) till marknadspris och låser in 
sparaktierna under en tvåårsperiod. Under förutsättning att deltagaren fortfarande är 
anställd och fortfarande innehar sina sparaktier kan ett antal rättigheter utnyttjas för att 
lösa in s.k. Matchningsaktier till ett lösenpris om 10 kronor per aktie. Om vissa tydligt 
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definierade prestationskrav har uppnåtts kan ytterligare rättigheter utnyttjas för att lösa 
s.k. Prestationsaktier till ett lösenpris om 10 kronor per aktie. Det totala antalet Match-
nings- och Prestationsaktier kan som högst komma att uppgå till 32 500 när det gäller 
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Den totala kostnaden 
för programmet avseende verkställande direktören och övriga ledande befattnings-
havare beräknas till 1,4 MseK inklusive sociala avgifter. Under 2009 har 0,5 MseK 
reserverats för den upparbetade kostnaden. Det aktierelaterade incitamentsprogrammet 
omfattar även övriga anställda. Det totala antalet Matchnings- och Prestations aktier 
kan som högst komma att uppgå till 7 120 när det gäller övriga anställda.

aktieoptioner 2006, 2007 och 2008
verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare samt vissa medarbetare 
omfattas av ett prestationsbaserat incitamentsprogram för 2006 och 2007 bestå-
ende av bonus och optioner. bonusens värde är maximerad till motsvarande nio 
månadslöner för verkställande direktören, sex månadslöner för medlemmar i lednings-
gruppen och tre månadslöner för övriga berättigade.

av bonusen måste minst 50 procent återinvesteras i köpoptioner inom ramen för 
bolagets optionsprogram. Därutöver ska vissa medarbetare i särskilda fall kunna 
omfattas av rätt till prestationsbaserad bonus begränsad till en viss andel av den fasta 
årslönen, högst motsvarande två månadslöner. 

För år 2008 blev det inget utfall i bonusprogrammet och inga optioner tecknades.

Aktieoptioner 2007
antalet köpta aktieoptioner grundade på 2007 års bonus är 97 100.

Personalkostnader bokade i resultaträkningen 2007 
avseende återinvestering i aktieoptioner 1 697 254 kronor

vid beräkningen av priset för köpoptioner har Black & scholes modellen 
använts och därvid utgått från följande förutsättningar:
aktiepris1) 117,70 kronor
lösenpris 129,00 kronor
Optionspris 13,20 kronor
Optionernas löptid 3 år
riskfri ränta 3,79 procent
1)  aktiens värde baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 25–27 februari 

2008.

antagen utdelning för verksamhetsåret:
2007 6,00 kronor
2008 6,75 kronor
2009 7,50 kronor
volatilitet 28 procent

Optionsprogrammet 2007 löper ut 31 mars 2011. 

Aktieoptioner 2006
antalet köpta aktieoptioner grundade på 2006 års bonus är 128 200.

Personalkostnader bokade i resultaträkningen 2006 avseende
återinvestering i aktieoptioner 2 936 890 kronor

vid beräkningen av priset för köpoptioner har Black & scholes modellen 
använts och därvid utgått från följande förutsättningar:
aktiepris1) 148,79 kronor
lösenpris 164,00 kronor
Optionspris 17,30 kronor
Optionernas löptid 3 år
riskfri ränta 3,76 procent
1)  aktiens värde, baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 22–28 februari 2007.

antagen utdelning för verksamhetsåret:
2006 5,50 kronor
2007 6,30 kronor
2008 6,50 kronor
volatilitet 25 procent

Optionsprogrammet 2006 löper ut 31 mars 2010.

som grund för bedömningen ligger teoretiska beräkningar av köpoptionernas värde. 
vid bedömningen av den framtida volatiliteten för Hakon invests aktie har beaktats 
historisk volatilitet i jämförbara bolag.

Samtliga anställda
iCa-handlarnas Förbund genomförde ett incitamentsprogram riktat till samtliga 
anställda i moderbolaget Hakon invest ab i december 2005 efter börsintroduktionen. 
i samband med att programmet löpte ut den 31 december 2008 förnyades program-
met på samma villkor. lösenperioden är från och med den 1 september 2010 till och 
med den 31 mars 2011. incitamentsprogrammet innefattade ett erbjudande att för-
värva köpoptioner med berättigande till köp av stamaktier i Hakon invest. varje 
köpoption berättigade till köp av en stamaktie under perioden 1 juli 2008 – 31 
december 2008 till ett lösenpris motsvarande 110 procent av genomsnittlig börskurs 
för aktie i Hakon invest under en period om fem handelsdagar som började sex han-
delsdagar efter notering fram till och med den tionde handelsdagen efter noteringen 
(”mätperioden”). Det ekonomiska utfallet av köpoptionerna begränsades av ett tak 
innebärande att om aktiekursen vid lösen överstiger 200 procent av aktiekursen 
under mätperioden (”taket”), kommer optionsinnehavaren endast att erhålla hälften av 
värdestegringen över taket. iCa-handlarnas Förbund subventionerar erbjudandet i sin 
helhet och bär ytterst kostnaderna för programmet. Det verkliga värdet av tjänster 
erhållna från anställda i utbyte mot tilldelade optioner värderas på basis av de till-
delade optionernas verkliga värde.

tilldelade aktieoptioner:

antal utestående optioner 75 000

Personalkostnader bokade i resultaträkningen 2008 859 441 kronor

vid beräkningen av priset för köpoptioner har Black & scholes modellen 
använts och därvid utgått från följande förutsättningar:

aktiepris1) 82,80 kronor
lösenpris 97,50 kronor
Optionspris 5,90 kronor
Optionernas löptid 2,25 år
riskfri ränta 1,89 procent
1)  aktiens värde baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 9–15 december 

2008.
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Not 7 forts.

antagen utdelning för verksamhetsåret:
2008 5,00 kronor
2009 5,00 kronor
2010 5,00 kronor
volatilitet 28 procent

som grund för bedömningen ligger teoretiska beräkningar av köpoptionernas värde. 
vid bedömningen av den framtida volatiliteten för Hakons aktie har beaktats historisk 
volatilitet i jämförbara bolag.

antal andel %2)

bokfört värde 
2009-12-31 

MseK

bokfört värde 
2008-12-31 

MseK

resultatandel 
2009  
MseK

resultatandel 
2008 
MseK

koncernen
iCa ab 2 000 000 40,0 7 110 6 673 596 697
bra Förlag ab 250 50,0 7 7 – 1
trade Press as 40 40,0 10 10 1 1
Kjell & Co elektronik ab 5 600 50,0 114 108 6 4
Cervera ab1) 9 571 990 47,9 – 80 – –9
inkClub Development ab 50 000 50,0 437 428 9 10

summa 7 678 7 306 612 704
1)  Uppgifterna avseende Cervera ab gäller för 2008 då bolaget var ett intressebolag. Från och med januari 2009 är ägarandelen 81 procent och  

bolaget tas därmed in som ett dotterbolag. i november 2009 genomfördes en nyemission i Cervera ab och efter den är ägarandelen 91,4 procent.
2) ägarandelen ovan anger röstandelen som i samtliga fall överensstämmer med  kapitalandelen.

joint Ventures
iCa ab är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon invest och till 60 procent 
av nederländska royal ahold. genom det aktieägaravtal som finns mellan Hakon 
invest och royal ahold har ägarna ett gemensamt bestämmande inflytande i iCa ab 
genom ett avtalat krav på enighet för samtliga beslut på bolagsstämma och i styrel-
sen. avtalet löper till utgången av år 2040. i aktieägaravtalet framgår att förköpsrätt 
gäller mellan parterna till marknadspris vid aktieöverlåtelser. överlåtelser får bara ske 
till part som inträder i aktieägaravtalet. 

Kjell & Co elektronik ab är ett joint venture som ägs till 50 procent av Hakon invest- 
koncernen och till 50 procent av bröderna Fredrik, Markus och Mikael Dahnelius till-
sammans med fadern Kjell Dahnelius. Kjell & Co elektronik ab har ägts till 50 procent 
av Hakon invest-koncernen sedan juli 2006.

inkClub Development ab är ett joint venture som ägs till 50 procent av Hakon invest-
koncernen och resterande del ägs av lennart nyberg med familj och Hans nilsson. 
inkClub Development ab har ägts till 50 procent av Hakon invest-koncernen sedan 
juli 2007.

Cervera ab var under 2008 ett joint venture som ägdes till 48 procent av Hakon 
invest-koncernen och resterande del ägdes till största delen av familjen Kopsch med 
flera. Under januari 2009 förvärvades ytterligare 33 procent av aktierna, varvid 
Cervera redovisas som dotterbolag från och med 2009-01-01. i oktober 2009 
genomfördes en nyemission i Cervera ab och efter den är ägarandelen 91,4 procent.

nedanstående tabeller visar resultat- och balansräkning, i sammandrag, för iCa-
koncernen, Kjell & Co elektronik ab, inkClub Development ab och Cervera ab.

Not 8  Andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden

2009-12-31 2008-12-31
ingående balans 7 306 7 016
Årets förändringar
– Förvärv – 5
– Utdelning –347 –451
– Försäljning1) –80 –
–  resultat från andelar redovisade enligt 

 kapitalandelsmetoden 612 704
– Poster redovisade direkt mot eget kapital 187 32

summa 7 678 7 306
1) avser Cervera, som 2009 redovisas som dotterbolag.

Orgnr säte
iCa ab 556582-1559 stockholm
bra Förlag ab 556424-7921 stockholm
trade Press as 966 705 086 Oslo
Kjell & Co elektronik ab 556400-5378 Malmö
Cervera ab 556701-1209 stockholm
inkClub Development ab 556712-3772 Uppsala
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Balansräkning

iCa-koncernen Kjell & Co elektronik ab inkClub Development ab Cervera ab
2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

immateriella anläggningstillgångar 3 940 3 742 22 24 5 4 – 10
Materiella anläggningstillgångar 15 755 15 544 8 8 – 1 – 21
Finansiella anläggningstillgångar 3 701 3 772 – – – – – 5
Uppskjuten skatt 515 424 – – – – – –
varulager 4 446 4 461 105 87 37 37 – 131
Kortfristiga fordringar 8 367 6 921 19 19 35 40 – 59
likvida medel 3 422 5 102 29 13 176 131 – 10
anläggningstillgångar för försäljning 14 3 – – – – – –

summa tillgångar 40 160 39 969 183 151 253 213 – 236

eget kapital 13 962 12 796 63 45 210 163 – 70
långfristiga skulder 4 807 5 032 12 14 – 5 – 38
Kortfristiga skulder 21 391 22 141 108 92 43 45 – 128

summa eget kapital och skulder 40 160 39 969 183 151 253 213 – 236

resultaträkning

iCa-koncernen Kjell & Co elektronik ab inkClub Development ab Cervera ab
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

intäkter 94 651 90 963 550 442 452 394 – 341
Kostnad för sålda varor –81 494 –78 825 –296 –245 –228 –193 – –193
Försäljnings- och administrationskostnader –10 696 –10 474 –233 –183 –172 –159 – –202
övriga rörelseintäkter 252 461 1 – 11 11 – 31
resultat från intresseföretag – –8 – – – – – –

rörelseresultat 2 713 2 117 22 14 63 53 – –23

Finansnetto –404 –323 – –2 1 4 – –4
inkomstskatt –722 –66 –6 –3 –17 –17 – 7

Årets resultat 1 587 1 728 16 9 47 40 – –20

Intresseföretag
Hakon invest-koncernen har två intresseföretag vid utgången av 2009; bra Förlag 
ab och trade Press as som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Under första 
kvartalet 2009 fanns ytterligare ett intresseföretag; Hemtex ab, som redovisades till 
verkligt värde via resultaträkningen. Från och med 30 juni 2009 redovisas Hemtex 
som dotterbolag.

nedanstående tabell visar ett sammandrag av vår andel av intressebolagens till-
gångar och skulder, respektive intäkter och resultat. 

intresseföretag

2009 2008
Hakon invests andel av nettotillgångarna:
anläggningstillgångar 1 1
Omsättningstillgångar 14 15
långfristiga skulder och avsättningar –1 –1
Kortfristiga skulder –3 –3

11 12

goodwill 6 5

andel i intresseföretag 17 17

Hakons andel av intresseföretagens intäkter och resultat:
intäkter 36 33
Årets resultat 2 2
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Not 9  Andelar i intresseföretag  
redovisade till verkligt värde

2009-12-31 2008-12-31
ingående bokfört värde 113 –
–  Hemtex, verkligt värde vid klassificering som  

intresseföretag – 287
– Förändring verkligt värde 145 –174
– Hemtex omklassificering till dotterföretag –258 –

Utgående bokfört värde 0 113

Under 2009 har ytterligare aktier i Hemtex ab förvärvats och från och med 30 juni 
2009 redovisas Hemtex som dotterbolag eftersom innehavet uppgår till 68,5 pro-
cent av aktierna och rösterna. Första halvåret 2009 redovisades aktieinnehavet i 
Hemtex till verkligt värde via resultaträkningen. i enlighet med reglerna för stegvisa 
förvärv enligt iFrs, har tidigare värdeförändringar återförts vid den tidpunkt då Hem-
tex blev dotterbolag. Återföringen har skett med ett belopp som beaktar att ett ned-
skrivningsbehov av goodwill inte ska uppstå på grund av återföringen. se även not 3.

Not 10 Finansiella intäkter

2009 2008
Utdelningar 11 39
ränteintäkter 19 35
valutakursdifferenser 10 11
övriga finansiella intäkter 7 –

summa 47 85

Not 11 Finansiella kostnader

2009 2008
räntekostnader –17 –15
valutakursdifferenser –14 –1

summa –31 –16

Not 12 Förändring verkligt värde finansiella instrument

2009 2008
nedskrivning/återföring av nedskrivning Hemtex 145 –174
övriga långfristiga värdepappersinnehav – –117
Kortfristiga placeringar 87 –227

summa 232 –518

Ovanstående poster innehåller såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar.

Not 13 Skatt

2009 2008

nedan anges de poster som ingår i skatte kostnaden: 

koncernens resultaträkning
Aktuell inkomstskatt
skatt hänförlig till tidigare år –5 –
Uppskjuten inkomstskatt
Uppskjuten skatt hänförligt till underskottsavdrag 35 12
Uppskjuten skatt till följd av reduktion av skattesats – –10
Uppskjuten skatt avseende förändring av  
 temporära skillnader – 5

skattekostnad redovisad i resultaträkningen 30 7

avstämning av effektiv skattekostnad:

resultat före skatt 671 163
skatt enligt gällande skattesats i sverige 26,3% –176 –46
Skatteeffekt av:
resultatandelar enligt kapitalandelsmetoden 161 197
Återföring värdeförändring Hemtex 38 –
redovisat underskottsavdrag från tidigare år 5 –
effekt av reduktion av skattesats – –11
ej aktiverat underskottsavdrag – –129
övriga icke skattepliktiga intäkter 4 –
ej avdragsgilla kostnader –2 –4

Bolagets effektiva skattekostnad 4,47% (4,55%) 30 7
 
Uppskjuten skatt den 31 december avser följande:

Uppskjuten skatteskuld
anläggningstillgångar –190 –33
Obeskattade reserver –10 –

Uppskjuten skatteskuld, brutto –200 –33
Uppskjuten skattefordran
avsättning till pensioner 10 13
andel i handelsbolag 3 3
Underskottsavdrag 245 201

Uppskjuten skattefordran, brutto 258 217

netto uppskjuten skattefordran 58 184

Det är nettot av den uppskjutna skatteskulden och skattefordran som redovisas i 
balansräkningen.

Koncernens underskottsavdrag i sverige uppgick per 31 december 2009 till 
1 157 MseK (1 036). Uppskjuten skattefordran om 245 MseK (201) redovisas 
i balansräkningen avseende underskottsavdrag om 930 MseK (759). Koncernen 
har inga oredo visade uppskjutna skattefordringar och skulder på temporära skillnader. 
Underskottsavdragen i sverige är eviga.
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Not 14 Resultat per aktie före och efter utspädning

samtliga aktier, såväl stam- som C-aktier, har samma rösträtt. Medan stamaktierna 
har oinskränkt rätt till utdelning beslutad vid bolagsstämma saknar C-aktierna rätt till 
kontant vinstutdelning. sådan rätt kan tidigast år 2016 tillkomma C-aktierna. 
C-aktierna medför dock rätt till vinstutdelning genom sakutdelning i form av aktier eller 
annan andel i iCa ab eller i nuvarande eller blivande dotterföretag eller intresseföre-
tag i iCa-koncernen eller företag som kan komma att överta verksamheten som 
bedrivs eller som kan komma att bedrivas inom iCa-koncernen. C-aktierna, som 
består av 51 procent av aktierna, innehas av iCa-handlarnas Förbund.

aktie av serie C kan omvandlas (konverteras) till stamaktie från och med år 2016. 
Under 2009 har Hakon invest återköpt 39 620 stamaktier för att täcka 2008 års 
optionsprogram. stamaktier och C-aktier har lika del i resultat per aktie.

resultat per aktie före utspädning för stamaktier och C-aktier beräknas genom att det 
resultat för året som tillkommer innehavarna divideras med det vägda genomsnittliga 
antalet utestående aktier under året.

Potentiella stamaktier som ger upphov till utspädning saknas år 2009. 
tabellerna nedan visar de resultat och det antal aktier som används vid beräk-

ningen av resultat per aktie för stamaktier:

2009 2008
nettoresultat som tillkommer innehavarna av  
 stamaktier och C-aktier, MseK 726 187
vägt genomsnitt av antalet aktier före utspädning, tusental 160 671 160 713
vägt genomsnitt av antalet aktier efter utspädning, tusental 160 671 160 713

inga övriga transaktioner med stamaktier eller potentiella stamaktier har ägt rum 
under perioden från balansdagen och till dagen för upprättandet av dessa finansiella 
rapporter.

Not 15 Immateriella tillgångar

goodwill varumärken Hyresrätter övriga immateriella tillgångar
2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

ingående anskaffningsvärde 304 279 112 102 – – 26 22
Årets förändringar
– investeringar 12 24 – 10 1 – 10 4
– Försäljningar och utrangeringar – – – – –1 – –4 –
– Omräkningsdifferens –1 – – – – – – –
– Omklassificering – – – – – – 7 –
– Företagsförvärv 397 1 582 – 83 – 29 –

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 712 304 694 112 83 – 68 26

ingående avskrivningar – – – – – – –9 –5
Årets förändringar
– avskrivning – – – – –5 – –8 –4
– Försäljningar och utrangeringar – – – – 1 – 1 –
– Företagsförvärv – – – – –33 – –10 –

Utgående ackumulerade avskrivningar – – – – –37 – –26 –9

Utgående bokfört värde 712 304 694 112 46 – 42 17

Förvärvad goodwill och varumärken med obestämbar livslängd har allokerats till fyra 
olika kassagenererande enheter. varje år, samt vid eventuell indikation på värdened-
gång, genomförs en nedskrivningsprövning för goodwill och varumärken med obe-
stämbar livslängd.

redovisat värde av goodwill och varumärken som är allokerade till kassagenere-
rande enheter.

goodwill varumärken

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Förlagsverksamhet, Forma 214 214 70 70
vitvaruverksamhet, Hemma 90 90 42 42
Heminredningsverksamhet, 
 Hemtex 385 – 500 –
Heminredningsverksamhet,  
 Cervera 23 – 82 –

712 304 694 112
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Not 15 forts.

Förlagsverksamhet
Hakon invest äger 100 procent av aktierna och rösterna i dotterbolaget Forma Publi-
shing group ab. Förlagsverksamheten för tidningar, magasin och andra publikationer 
är fullt integrerad och är den kassagenererande enhet i Forma till vilken de immateriella 
värdena hänförs. 

Vitvaruverksamhet
Hakon invests helägda dotterbolag Hemmabutikerna intressenter ab äger 89 procent 
av aktierna och rösterna i Hemmabutikerna i sverige Utveckling ab (HUab).

Heminredningsverksamhet (Hemtex AB)
Hakon invest äger 68,5 procent av aktierna och rösterna i Hemtex ab.

Heminredningsverksamhet (Cervera AB)
Hakon invests helägda dotterbolag Cervera intressenter ab äger 91,4 procent av 
aktierna och rösterna i Cervera ab.

Nedskrivningstest
Återvinningsvärdet för de immateriella tillgångarna har bedömts på basis av nyttjande-
värdet vilket översteg bokförda värden. nuvärdet har beräknats på framtida kassa-
flödet från respektive kassagenererande enhet. Det framtida kassaflödet har beräk-
nats med utgångspunkt från företagsledningens prognoser för en femårsperiod. De 
viktigaste antagandena i femårsplanerna och de metoder som använts för att skatta 
värdena är följande.

viktiga variabler Metod för att skatta värden
tillväxt tillväxten bedöms utifrån affärsplaner och marknadstrender 

under prognosperioden. efter prognosperioden beräknas 
en långsiktig tillväxt om 2–3 procent.

bruttovinst Hänsyn tas till prissättning, inköpsprocesser och sortiments-
mix vid bedömning av bruttovinsten.

övriga kostnader bedömning görs av nivån för fasta och rörliga kostnader 
samt kostnader förknippade med expansion.

investeringar bland investeringar ingår bedömning av underhålls- 
investeringar.

rörelsekapital rörelsekapitalförändringen påverkas av de krav som är 
satta för övriga variabler.

Diskonteringsränta 10,0 –13,4 procent före skatt

Metoden för fastställande av marknadsmässigt avkastningskrav (WaCC) har förfinats 
under 2009. avkastningskravet har bestämts separat för respektive bolag, varvid 
varje portföljbolag har haft en egen jämförelsegrupp av noterade bolag, ur vilken 
marknadens avkastningskrav bestämts. ett genomsnitt har använts som utgångspunkt 
för avkastningskrav på eget kapital för bolaget. vid diskontering används WaCC 
där bland annat även antaganden om bolagets långsiktiga skuldsättning ingår. Juste-
ring har gjorts i de fall bolagen bedöms ha en annan risk än jämförelsegruppen. 

Föregående år beräknades den långsiktiga tillväxen till 2 procent för förlagsverk-
samheten och 3 procent för vitvaruverksamheten. Diskonteringsräntan uppgick till 
13 procent före skatt.

Återvinningsvärdet för samtliga verksamheter överstiger det redovisade värdet.
Företagsledningen bedömer att möjliga förändringar i tillväxten, kostnadsutveck-

lingen, investeringar och förändringar i rörelsekapitalet, om än viktiga variabler i 
beräkningarna, inte skulle kunna få så stora effekter att återvinningsvärdet reduceras 
till ett värde som är lägre än det redovisade värdet.

Not 16 Inventarier

2009-12-31 2008-12-31
ingående balans 104 103
– inköp 53 14
– Företagsförvärv 352 –
– Försäljningar och utrangeringar –59 –14
– Omklassificering –7 –
– valutakursdifferenser –3 1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 440 104

ingående ackumulerade avskrivningar –72 –70
– Företagsförvärv –206 –
– Försäljningar och utrangeringar 41 11
– valutakursdifferenser 1 –
– avskrivningar –52 –13

Utgående ackumulerade avskrivningar –288 –72

Utgående bokfört värde 152 32

Not 17 Varulager

2009-12-31 2008-12-31
Färdiga varor 563 158

summa 563 158

varulagret består av vitvaror 53 MseK (53), böcker 117 MseK (105) och heminred-
ning 393 MseK (0). varulagret är värderat till anskaffningsvärde minus bedömd 
inkurans.
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Not 18  Finansiella tillgångar och skulder fördelade per kategori

2009

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resultatet
lånefordringar och  

kundfordringar Finansiella skulder summa redovisat värde

Kundfordringar och övriga fordringar – 204 204
övriga kortfristiga fordringar – 36 36
Kortfristiga placeringar 823 – 823
likvida medel – 226 226

summa finansiella tillgångar 823 466 1 289

långfristiga räntebärande lån 142 142
leverantörsskulder och övriga skulder 283 283
Kortfristiga räntebärande lån 124 124
övriga kortfristiga skulder 96 96

summa finansiella skulder 645 645

2008

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen
lånefordringar och 

kundfordringar Finansiella skulder summa redovisat värde

andelar i intressebolag värderade till verkligt värde 113 – 113
Kundfordringar och övriga fordringar – 181 181
Fordringar hos företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden – 10 10
övriga kortfristiga fordringar – 60 60
Kortfristiga placeringar 1 323 – 1 323
likvida medel – 172 172

summa finansiella tillgångar 1 436 423 1 859

långfristiga räntebärande lån 39 39
leverantörsskulder och övriga skulder 88 88
Kortfristiga räntebärande lån 5 5
övriga kortfristiga skulder 47 47

summa finansiella skulder 179 179

redovisade värden bedöms överensstämma med verkligt värde. För kundfordringar, 
leverantörsskulder, övriga kortfristiga fordringar och skulder som värderas till anskaff-
ningsvärde är löptiden kort och därför bedöms överensstämma verkligt värde med 
redovisat värde. eftersom lånen löper med rörlig ränta, så motsvarar redovisade 
värde på lånen verkligt värde.

Not 19 Kundfordringar

2009-12-31 2008-12-31
ej förfallna kundfordringar 144 113
Förfallna kundfordringar 0–90 dagar 8 9
Förfallna kundfordringar 90–180 dagar 1 2
Förfallna kundfordringar >180 dagar 7 1
reserv för osäkra kundfordringar –7 –1

summa kundfordringar 153 124

Not 20 Transaktioner med närstående

Forma Publishing group har under 2009 sålt varor till iCa ab för 69 MseK (90). 
 Formas fordran på iCa ab uppgick per 2009-12-31 till 7 MseK (10). Hakon invest 
har under 2009 köpt tjänster från iCa ab om 1 MseK (5).

Not 21 Förutbetalda kostnader

2009-12-31 2008-12-31
Produktions- och distributionskostnader 42 9
Hyror 64 9
övriga förutbetalda kostnader 25 11

summa 131 29

310 MseK av kortfristiga placeringar är klassificerade enligt nivå 2. resterande  
513 MseK är klassificerade enligt nivå 1. värderingsnivå 1 avser finansiella tillgångar 
för vilka noterade priser för identiska instrument är avläsabara på en aktiv marknad. 

värderingsnivå 2 avser finansiella tillgångar för vilka värderingen utförts med en 
modell baserad på observerbara marknadsdata.
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Not 22 Kortfristiga placeringar

2009-12-31 2008-12-31
Fördelning av kortfristiga placeringar
aktier 355 179
Hedgefonder 144 353
räntebärande papper 247 714
ahold-aktier 77 77

Bokfört värde 823 1 323

likvida medel 226 172

summa kortfristiga placeringar och likvida medel 1 049 1 495

Finansiella placeringar under extern förvaltning uppgick den 31 december 2009 till 
721 MseK och placeringar under egen förvaltning till 102 MseK. Moderbolagets 
placeringar fördelade sig vid utgången av 2009 på 50 procent aktier, 29 procent 
räntebärande värdepapper, 17 procent hedgefonder och 4 procent likvida medel. 
av det totala aktieinnehavet utgör innehavet av ahold-aktier (800 000 aktier) per 31 
december 2009 77 MseK. Hedgefondinnehavet hänför sig till hedgefonderna Prisma, 
topach och indecap guide. Posterna är värderade till verkligt värde över resultat-
räkningen. För att fastställa verkligt värde har officiella marknadsnoteringar använts.

Not 23 Likvida medel

likvida medel består av kassa och bankmedel om 226 MseK (172).
Outnyttjade checkkrediter per 2009-12-31 uppgick till 192 MseK (160).

Not 24 Eget kapital 

aktiekapital, antal aktier i tusental 2009-12-31 2008-12-31
stamaktier om 2,50 kronor per aktie 78 849 78 849
C-aktier om 2,50 kronor per aktie 82 068 82 068

summa 160 917 160 917

aktierna har samma kvotvärde (2,50 kronor) och lika rösträtt.
aktiekapitalet uppgår till 402 294 KseK.
Under året har Hakon invest återköpt 39 620 stamaktier för att täcka 2008 års 

optionsprogram. totalt uppgår innehav av egna aktier till 264 920 stamaktier (225 300) 
efter gjorda återköp. beträffande information om incitamentsprogram, se not 7.

reserver 2009-12-31 2008-12-31
säkringsreserv 14 26
Omvärderingsreserv 219 199
Omräkningsreserv 480 272

summa 713 497

Säkringsreserv
säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoföränd-
ringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkrings-
transaktioner som ännu inte har inträffat.

Omvärderingsreserv
Omvärderingsreserven innefattar värdeförändringar hänförliga till materiella och 
immateriella anläggningstillgångar. vid stegvisa rörelseförvärv redovisas omvärde-
ringen av redan tidigare ägd andel av tillgångarna i omvärderingsreserven. 

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av 
finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rap-
porter i annan valuta än den valuta i vilken koncernens finansiella rapporter presenteras.

utdelning
stamaktierna har oinskränkt rätt till utdelning beslutad vid bolagsstämma medan 
C-aktierna (som utgör 51 procent av totalt antal aktier och innehas av iCa-handlarnas 
Förbund) saknar rätt till kontant vinstutdelning. sådan rätt kan tidigast år 2016 till-
komma C-aktierna. C-aktierna medför dock rätt till vinstutdelning genom sakutdelning 
i form av aktier eller annan andel i iCa ab eller i nuvarande eller blivande dotterföre-
tag eller intresseföretag i iCa-koncernen eller i företag som kan komma att överta 
verksamheten som bedrivs eller som kan komma att bedrivas inom iCa-koncernen. 
Hakon invest har som mål att utdelningsgraden normalt ska uppgå till minst 50 pro-
cent av moderbolagets resultat efter skatt. 100 procent av utdelningen delas ut till 49 
procent av aktierna eftersom innehavare till C-aktier ej är berättigade till kontant vinst-
utdelning. Policyn förutsätter att bolagets ställning och likviditet medger att utdelning 
kan lämnas i nämnd omfattning.

FörValtning aV koncernens kapital
Koncernens förvaltade kapital utgörs av eget kapital. Koncernens mål för förvalt-
ningen av kapitalet är att möjliggöra god tillväxt av verksamheten samt att det ska 
 finnas en beredskap att tillvarata affärsmöjligheter.

Betald och föreslagen utdelning

Beslutad och utbetalad under året: MseK
Utdelning på stamaktier:
Utdelning för 2008: 5,00 kronor/aktie 393

Förslag om utdelning som föreläggs årsstämman 2010:
Utdelning på stamaktier:
Utdelning för 2009: 6,00 kronor/aktie 472

iCa-handlarnas Förbund som äger 82 067 892 C-aktier har inte rätt till kontant vinst-
utdelning. styrelsen för Hakon invest ab har beslutat att föreslå årsstämman den 14 
april 2010 en ordinare utdelning på 6,00 kronor. se även not 14; resultat per aktie 
beträffande utdelningsregler i bolagsordningen.
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Not 25 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Hakon invest gör avsättning i egen balansräkning i enlighet med Pri-systemet. 
 Åtagandena är försäkrade genom FPg. För itP-planen tillämpar bolaget så kallade 
tiotaggar-lösningar med frilagda premier. Åtaganden utöver Pri och itP har försäk-
rats genom bland annat kapitalförsäkringar.

redovisad pensionskostnad 2009-12-31 2008-12-31
ItP-planen
Förmånsbestämda planer:
Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande år 3 4
aktuariell vinst/förlust 3 11
räntekostnad 7 7

summa kostnad för förmånsbestämda planer 13 22

Kostnad avgiftsbestämda planer 33 33

summa pensionskostnader 46 55

Förändring av pensionsförpliktelse
Förpliktelsens nuvärde vid periodens början 151 134
Förmåner intjänade under perioden 3 4
avgångspensioner 1 1
Pensionsutbetalningar –5 –5
överlåtna förmåner – –1
ränta 7 8
aktuariell vinst (–)/förlust (+) 3 10

Utgående balans nuvärde pensionsförpliktelse 160 151

Förändring av förvaltningstillgångarna
Förvaltningstillgångarna vid periodens början 6 6
tillskjutna medel från arbetsgivaren 1 2
överlåtna förvaltningstillgångar –1 –1
aktuariell vinst (–)/förlust (+) – –1

Utgående balans, förvaltningstillgångarna 6 6

verklig avkastning på förvaltningstillgångarna 0 0

Antaganden för aktuariella beräkningar:
Diskonteringsränta 5% 5%
Framtida årliga löneökningar 3% 3%
Framtida årliga pensionsökningar 2% 2%
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna 0% 0%

avsättningar redovisade i balansräkningen 2009 2008 2007
nuvärde av förmånsbestämda 
 pensioner 160 151 134
Förvaltningstillgångar –6 –6 –6

avsättningar vid årets slut 154 145 128

varav:
långfristig del 147 139 123
Kortfristig del 7 6 5

erfarenhetsbaserade justeringar för förpliktelsen 3 – 2
erfarenhetsbaserade justeringar för förvaltnings- 
 tillgångarna – – –

öVriga pensionsutFästelser
övriga pensionsutfästelser utbetalas med belopp som motsvarar värdet av medel i 
pantförskriven kapitalförsäkring. Kapitalvärdet av utfästelsen uppgår per 2009-12-31 
till 27 MseK (40), vilket således motsvarar kapitalförsäkringens värde.

Not 26 Leverantörsskulder och övriga skulder

2009-12-31 2008-12-31
leverantörsskulder 283 88
Upplupna löner och semesterlöner 96 32
Upplupna sociala avgifter 33 11
Upplupen medlemsbonus 20 18
Upplupna hyreskostnader 2 5
övriga upplupna kostnader 88 26

summa 522 180

Not 27 Räntebärande lån

2009-12-31 2008-12-31
Långfristiga skulder
banklån 142 39

summa 142 39

kortfristiga skulder
Kortfristig del av banklån 66 5
Checkräkningskredit 58 –

summa 124 5

Koncernen har fem lån från kreditinstitut. lånen löper med rörlig ränta och har 
 följande villkor:

Lånebelopp 2009-12-31
räntesats 

2009-12-31
amortering 

per år (MseK)
50 MseK 2,38 5
12 MseK 5,45 5
98 MseK 2,00 30
25 MseK 2,03 25
23 MseK 2,65 6
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Not 28 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

eventualförpliktelser 2009-12-31 2008-12-31
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti/borgen 3 3
övrig borgen 10 3

summa 13 6

operationella leasingaVtal – koncernen som leasetagare
Koncernen har ingått hyresavtal avseende butiker och kontor med följande åtaganden.

räkenskapsårets avgifter 215

Framtida minimileaseavgifter att betala enligt operationella leasingavtal uppgår till:

avgifter som förfaller
2010 301
2011 230
2012 146
2013 81
2014 och senare 84

summa 842

De operationella leasingavtal som specificeras ovan är lokalhyror, hyra kontorsmaskiner 
och hyra bilar. Hakon invests andel av joint venture-bolaget iCa:s totala investerings-
åtaganden uppgår till 92 MseK (136). Hakon invest och de övriga innehaven har 
inga väsentliga investeringsåtaganden på balansdagen. iCa:s eventualförpliktelser 
uppgår till 2 333 MseK (2 049).

ställda säkerheter 2009-12-31 2008-12-31
Kapitalförsäkringar pantförskrivna till säkerhet för 
  pensionsåtagande 27 40

summa 27 40

Not 29 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2009-12-31 2008-12-31
av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 64 18
värdering till verkligt värde –223 532
ej betalda ränteintäkter –5 –12
Förändring av avsättningar –3 16
Orealiserade kursdifferenser 5 –
andelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden –612 –704
övrigt 13 –1

summa –761 –151

K O n C e r n e n s  n O t e r
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Moderbolagets resultaträkning

MseK not 2009 2008
intäkter – –

rörelsens kostnader
administrationskostnader 3,4,5 –56 –52

rörelseresultat –56 –52

resultat från finansiella investeringar
resultat från andelar i joint ventures 6 347 434
resultat från andelar i intresseföretag 13 145 –174
resultat från andelar i dotterföretag 11 –70 –
Finansiella intäkter 7 52 101
Finansiella kostnader 8 –14 –1
Förändring verkligt värde finansiella instrument 9 87 –359

summa resultat från finansiella investeringar 547 1

resultat efter finansiella poster 491 –51

skatt 10 –10 –6

Årets resultat 481 –57

M O D e r b O l a g e t s  r e s U l tat r ä K n i n g
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Moderbolagets balansräkning

tillgÅngar

MseK not 2009-12-31 2008-12-31
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
andelar i koncernföretag 11 1 093 206
andelar i joint ventures 12 2 960 2 960
andelar i intresseföretag 13 – 113
Uppskjuten skattefordran 10 192 196
övriga långfristiga fordringar 14 27 40
långfristiga fordringar koncernföretag 15 824 864

summa finansiella anläggningstillgångar 5 096 4 379

summa anläggningstillgångar 5 096 4 379

omsättningstillgångar 22
kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 40 41
övriga kortfristiga fordringar 1 51
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 2

summa kortfristiga fordringar 50 94

kortfristiga placeringar 22
värdepapper i särskild förvaltning 16 746 1 246
övriga aktier 17 77 77

summa kortfristiga placeringar 823 1 323

Kassa och bank 34 142

summa omsättningstillgångar 907 1 559

sUMMa tillgÅngar 6 003 5 938

M O D e r b O l a g e t s  b a l a n s r ä K n i n g
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eget KaPital OCH sKUlDer

MseK not 2009-12-31 2008-12-31
eget kapital
Bundet eget kapital
aktiekapital 402 402
reservfond 2 772 2 772

summa bundet eget kapital 3 174 3 174

Fritt eget kapital
balanserat resultat 2 295 2 755
Årets resultat 481 –57

summa fritt eget kapital 2 776 2 698

summa eget kapital 5 950 5 872

avsättningar
avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 30 43

summa avsättningar 30 43

kortfristiga skulder 22
leverantörsskulder 2 5
övriga kortfristiga skulder 11 13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 10 5

summa kortfristiga skulder 23 23

sUMMa eget KaPital OCH sKUlDer 6 003 5 938

ställda säkerheter 20 27 40
ansvarsförbindelser 21 226 218

M O D e r b O l a g e t s  b a l a n s r ä K n i n g
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

MseK aktiekapital reservfond balanserat resultat Årets resultat summa eget kapital

belopp vid årets ingång 2008-01-01 402 2 772 2 280 938 6 392
Disposition av föregående års resultat – – 938 –938 0
Utdelning – – –472 – –472
Återköp aktier – – –13 – –13
övrigt – – 2 – 2
Koncernbidrag – – 27 – 27
skatteeffekt av koncernbidrag – – –7 – –7
Årets resultat – – – –57 –57

eget kapital vid årets utgång 2008-12-31 402 2 772 2 755 –57 5 872

Disposition av föregående års resultat – – –57 57 0
Utdelning – – –393 – –393
Återköp aktier – – –3 – –3
Koncernbidrag – – –10 – –10
skatteeffekt av koncernbidrag – – 3 – 3
Årets resultat – – – 481 481

eget kapital vid årets utgång 2009-12-31 402 2 772 2 295 481 5 950

aktiekapitalet utgörs av 78 849 544 stamaktier samt 82 067 892 C-aktier, envar med ett kvotvärde på 2,50 kronor per aktie.
samtliga aktieslag har samma röstvärde.

totalt uppgår innehav av egna aktier till 264 920 stamaktier (225 300) efter gjorda återköp.

M O D e r b O l a g e t s  F ö r ä n D r i n g a r  i  e g e t  K a P i ta l
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Moderbolagets kassaflödesanalys 

MseK not 2009 2008
den löpande verksamheten
resultat före skatt 491 –51
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 23 –165 522

326 471

betald inkomstskatt –7 –

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital 319 471

Förändring av rörelsekapital
Fordringar 51 –6
skulder – –3

kassaflöde från den löpande verksamheten 370 462

Investeringsverksamheten
lämnade aktieägartillskott –190 –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 –
investeringar i finansiella tillgångar –509 –481
avyttring/minskning av finansiella tillgångar 618 417

kassaflöde från investeringsverksamheten –82 –64

Finansieringsverksamheten
erhållet aktieägartillskott – 1
Återköp av egna aktier –3 –12
Utbetald utdelning –393 –472

kassaflöde från finansieringsverksamheten –396 –483

Årets kassaflöde –108 –85
likvida medel vid årets början 142 227

Likvida medel vid årets slut 34 142

M O D e r b O l a g e t s  K a s s a F l ö D e s a n a l Y s
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Not 1 Redovisningsprinciper

Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med svensk lag och med tillämp-
ning av rFr 2.2 (redovisning för juridiska personer) från rådet för finansiell rapporte-
ring. Detta innebär att moderbolaget ska följa iFrs så långt det är möjligt. Koncernens 
redovisningsprinciper framgår av not 1 i avsnittet Koncernens noter. De avvikelser som 
förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper föranleds 
av begränsningar i möjligheten att tillämpa iFrs i moderbolaget till följd av Årsredo-
visningslagen och tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.

alla belopp är i miljoner kronor (MseK) om ej annat anges.

pensioner och öVriga utFästelser  
om Förmåner eFter aVslutad anställning
i sverige omfattas samtliga anställda av pensionsförmåner enligt ingångna kollektiv-
avtal, vilket innebär att tjänstemän erhåller förmånsbaserade pensioner enligt itP- 
planen. Pensionsförpliktelserna tryggas genom avsättningar i balansräkningen och 
genom pensionspremier. Pensionsförpliktelserna beräknas årligen, per balansdagen, 
enligt de försäkringstekniska grunder som fastställs i FPg/Pri-systemet och av Finans-
inspektionen.

koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet 
från rådet för finansiell rapportering. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk inne-
börd. Det innebär att koncernbidrag som lämnas i syfte att minimera koncernens 
totala skatt redovisas direkt mot eget kapital. aktieägartillskott förs direkt mot eget 
kapital hos mottagaren och aktiveras som aktier och andelar hos givaren, i den mån 
nedskrivning ej erfordras.

intresseFöretag och joint Ventures
andelar i intresseföretag och joint ventures redovisas i moderbolagets resultat- och 
balansräkning enligt anskaffningsvärdemetoden alternativt till värdet per balans-
dagen efter nedskrivning av anskaffningsvärdet. i koncernredovisningen redovisas 
andelar i intressebolag och joint ventures enligt kapitalandelsmetoden alternativt till 
verkligt värde i enlighet med ias 28 punkt 1.

Not 2 Finansiella risker

i Hakon invests verksamhet uppkommer exponeringar främst för valutarisk, ränterisk, 
likviditetsrisk, kreditrisk samt aktiekursrisk. För mer information om finansiella risker, se 
not 2 i avsnittet Koncernens noter.

Not 3  Medelantal anställda, löner, andra ersättningar  
och sociala avgifter

2009 2008
Medelantal anställda, med fördelning på kvinnor 
 och män har uppgått till:
Kvinnor 6 6
Män 7 8

totalt 13 14

MseK 2009 2008
löner och ersättningar har uppgått till:
styrelse och verkställande direktör 5 3
övriga anställda 15 13

totala löner och ersättningar 20 16

sociala avgifter enligt lag och avtal 9 7
Pensionskostnader 7 10

totala sociala avgifter och pensionskostnader 16 17

totala löner, ersättningar, sociala avgifter  
och pensionskostnader 36 33

till styrelsens ordförande har under året utgått ett arvode av 625 KseK (600). av 
pensionsbeloppet avser 3 253 KseK (2 528) gruppen styrelse och vd. lön till bola-
gets verkställande direktör har under året uppgått till 1 312 KseK (1 235). Med verk-
ställande direktören har avtalats om en bruttolöneram på 5,7 (5,2) MseK per år. 
ramen innefattar lön, semester, sociala avgifter, pensionskostnader och andra kostna-
der i form av förmånsbil m m. Pensionsåldern är 65 år. Uppsägningstiden är sex 
månader under vilken tid bruttolöneramen disponeras med 1/12 per månad. bonus 
utfaller om bolagets vinst per aktie ökar med minst 15 procent och för maximalt utfall 
krävs att bolagets vinst per aktie ökar med 22 procent. bonusen kan maximalt uppgå 
till sex månadslöner för verkställande direktören. För 2009 kommer maximal bonus 
att utgå och för verkställande direktören har reserverats 1 560 KseK i bonus.

styrelseledamöter och ledande befattningshavare

antal per 
2009-12-31

varav  
män, %

antal per  
2008-12-31

varav  
män, %

styrelseledamöter 7 86 7 86
verkställande direktör och andra  
 ledande befattningshavare 4 100 4 100

sjukFrånVaro
total sjukfrånvaro är 0,73 procent (0,82 procent). Uppgifter per grupp redovisas ej  
p g a undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om 
antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild 
individ.

Not 4 Avskrivningar

avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgår till 215 KseK (184).

Not 5 Ersättning till revisorerna

2009 2008
ernst & Young, revisionsuppdrag 1 1

summa 1 1

Moderbolagets noter

M O D e r b O l a g e t s  n O t e r
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Not 6 Resultat från andelar i joint ventures

2009 2008
Utdelning 347 434

summa 347 434

Not 7 Finansiella intäkter

2009 2008
Utdelningar 11 55
ränteintäkter 18 30
ränteintäkter från koncernbolag 6 4
valutakursdifferenser 10 12
övriga finansiella intäkter 7 –

summa 52 101

Not 8 Finansiella kostnader

2009 2008
valutakursdifferenser –14 –1

summa –14 –1

Not 9 Förändring verkligt värde finansiella instrument

2009 2008
långfristiga värdepappersinnehav – –132
Kortfristiga placeringar 87 –227

summa 87 –359

Not 10 Skatt

2009 2008

nedan anges de poster som ingår i skattekostnaden:

resultaträkning
Aktuell inkomstskatt
skatt hänförlig till tidigare år –5 –
Uppskjuten inkomstskatt
Uppskjuten skatt hänförlig till avsättningar –3 –
Uppskjuten skatt till följd av reduktion av skattesats – –13
skatteeffekt koncernbidrag –2 7

skattekostnad/intäkt (–/+) redovisad  
i resultaträkningen –10 –6

avstämning av effektiv skattekostnad:

resultat före skatt 491 –51
skatt enligt gällande skattesats i sverige 26,3% –129 14
Skatteeffekt av:
effekt av reduktion av skattesats – –13
ej aktiverade underskottsavdrag – –126
ändring av taxering 2007 5 –
Utdelning 91 121
Återförd nedskrivning av andelar i intresseföretag 38 –
nedskrivning av aktier i dotterbolag –18 –
övriga poster 3 –2

Bolagets effektiva skattekostnad  
–2,0 procent (–11,7) –10 –6

Uppskjuten skatt den 31 december avser följande:

Uppskjuten skattefordran
Underskottsavdrag 185 185
avsättning till pensioner 7 11

Uppskjuten skattefordran 192 196

Moderbolagets underskottsavdrag uppgick per 31 december 2009 till 798 MseK 
(981). Uppskjuten skattefordran om 185 MseK (185) har redovisats i balansräk-
ningen avseende underskottsavdrag om 704 MseK (704).

Not 11 Andelar i koncernföretag

Org. nr säte antal aktier
Kapital och  

röster, %
bokfört värde 
2009-12-31

bokfört värde 
2008-12-31

Forma Publishing group ab 556045-0297 västerås 30 000 100 200 200
Kjell & Co intressenter ab 556703-2924 solna 1 000 100 1 1
Hemmabutikerna intressenter ab 556720-3210 solna 1 000 100 0 0
Cervera intressenter ab 556720-9563 solna 1 000 100 120 0
inkClub intressenter ab 556720-3467 solna 1 000 100 5 5
Hemtex ab 556132-7056 borås 28 141 798 68,5 767 –

1 093 206

M O D e r b O l a g e t s  n O t e r
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Not 11 forts.

Org. nr säte
Kapital och  

röster, %
dotterbolag till Forma Publishing group aB
idé-förlaget i västerås ab 556306-7783 västerås 100
Hb tapplinan 969632-5050 stockholm 100
tidskriften Hus & Hem ab 556609-2010 västerås 100
idé & Mediaproduktion i västerås ab 556279-4940 västerås 100
iCa Kuriren ab 556609-2234 västerås 100
iCa Facktidningar ab 556372-6529 västerås 100
iCa bokförlag ab 556071-2241 västerås 100
bokklubben Hemma ab 556586-2363 västerås 100
tidningsförlaget 11097 ab 556759-0731 stockholm 100
Forma Publishing group OY 0503546-4 Helsingfors 100
 Forma Media as, tallinn 10555124 tallinn 100
 Forma Media sia, riga 40003484906 riga 100
Off the Wall ab (OtW ab) 556654-6387 stockholm 100
 Off the Wall Media Production & Consulting ab 556531-5131 stockholm 100
 Off the Wall Publishing ab 556567-9841 stockholm 100
 Off the Wall entertainment television ab 556574-4843 stockholm 100
 Off the Wall sport television ab 556596-0969 stockholm 100
 Off the Wall sportproduction ab 556598-1759 stockholm 100
 Off the Wall interactive ab 556742-3693 stockholm 100

dotterbolag till Hemmabutikerna Intressenter aB
Hemmabutikerna i sverige Utveckling ab 556695-8673 solna 89
Hemmabutikerna Utbildning ab 556515-8705 solna 89
Dala Hemma ab 556103-7929 täby 89
Hemmabutikerna i syd ab 556544-2455 stockholm 89

dotterbolag till Hemtex aB
Hemtex Oy, Finland 1650-251-5 Helsingfors 100
Hemtex a/s, Danmark 21 48 12 46 Kongens lyngby 100
Hemtex as, norge 989384015 Oslo 100
Hemtex shanghai ltD 66938216 shanghai 100
Hemtex Finans ab 556732-7050 borås 100

dotterbolag till Cervera aB
Cervera butiks ab 556565-8977 strängnäs 100
northern Classic ab 556590-7465 stockholm 100
Deco trade sweden ab 556556-2435 strängnäs 100
Cervera Jönköping ab 556492-3588 Jönköping 100
Cervera burlöv ab 556659-3918 burlöv 100
Cervera lund ab 556703-4680 strängnäs 100
Cervera backaplan ab 556674-8256 strängnäs 100
Cervera Malmö Downtown ab 556498-4903 Malmö 100
Cervera inköps o Försäljning ab 556331-3732 strängnäs 100
Cervera retail ab 556457-7071 täby 100
glas & Porslin i valbo ab 556659-4536 gävle 91
Cervera Halmstad ab 556697-8648 strängnäs 91
Cervera gumsbacken ab 556727-8097 nyköping 91
Cervera Marieberg ab 556696-7005 örebro 91
Cervera örebro ab 556553-1281 örebro 91
Cervera östersund ab 556730-6245 strängnäs 91
Cervera i Falkenberg ab 556583-5781 strängnäs 91
Cervera i gävle ab 556614-1494 gävle 51

M O D e r b O l a g e t s  n O t e r
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Not 11 forts.

MseK 2009-12-31 2008-12-31
ingående anskaffningsvärden 206 206
– Årets förvärv 509 –
– Omklassificering från intressebolag 258
– nedskrivning av aktier i dotterbolag –70
– aktieägartillskott 190 –

Utgående anskaffningsvärden 1 093 206

Not 12 Andelar i joint ventures

2009-12-31 2008-12-31
ingående anskaffningsvärden 2 960 2 960

Utgående anskaffningsvärden 2 960 2 960

antal
nominellt 

värde andel %
bokfört värde  
2009-12-31

bokfört värde 
2008-12-31

iCa ab 2 000 000 200 40,0 2 960 2 960

ägarandelen ovan anger röstandelen som överensstämmer med kapitalandelen, dock 
finns ett aktieägaravtal mellan parterna (Hakon invest och royal ahold) som innebär att 
parterna har ett gemensamt bestämmande inflytande. avtalet löper till utgången av år 
2040. i aktieägaravtalet framgår att förköpsrätt gäller mellan parterna till marknadspris 
vid aktieöverlåtelser. överlåtelser får bara ske till part som inträder i aktieägaravtalet.

Org.nr säte
iCa ab 556582-1559 stockholm

Not 13 Andelar i intresseföretag

2009–12–31 2008–12–31
ingående ackumulerade anskaffningsvärden 287 –
–  Hemtex, verkligt värde vid klassificering som 

 intresseföretag – 287
– Hemtex, omklassificering till dotterföretag –287 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 287

ingående ackumulerade nedskrivningar –174 –
– Årets nedskrivning / återföring nedskrivning 145 –174
– Hemtex, omklassificering till dotterföretag 29 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 –174

Utgående bokfört värde 0 113

Not 14 Övriga långfristiga fordringar

2009-12-31 2008-12-31
ingående ackumulerade anskaffningsvärden 40 41
– investering –13 –1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 40

Utgående bokfört värde 27 40

varav pantförskrivna kapitalförsäkringar om 27 MseK (40).

Not 15 Långfristiga fordringar koncernföretag

2009-12-31 2008-12-31
Kjell & Co intressenter ab 102 102
Hemmabutikernas intressenter ab 82 152
Cervera intressenter ab 120 90
Forma Publishing group ab 90 90
inkClub intressenter ab 430 430

summa 824 864

Not 16 Värdepapper i särskild förvaltning

2009-12-31 2008-12-31
aktier 355 179
Hedgefonder 144 353
räntebärande papper 247 714

Bokfört värde 746 1 246

Marknadsvärde 746 1 246

För mer information om värdepapper i särskild förvaltning se avsnittet Koncernens 
redovisning not 2 och 22.

Not 17 Övriga aktier

övriga aktier avser 800 000 aktier i royal ahold till börskursen eUr 9,26 (8,85). 
beloppet är omräknat till seK enligt valutakursen 10,35 (10,94).

Not 18 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

2009-12-31 2008-12-31
avsättning Pri pensioner 3 3
avsättning övriga pensioner 27 40

summa 30 43

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2009-12-31 2008-12-31
Upplupna semesterlöner 1 1
övriga upplupna kostnader 9 4

summa 10 5

M O D e r b O l a g e t s  n O t e r
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Not 22  Finansiella tillgångar och skulder fördelade per kategori

2009

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resultatet
lånefordringar och 

kundfordringar Finansiella skulder
summa redovisat 

värde
långfristiga fordringar hos koncernföretag – 824 824
Fordringar hos koncernföretag – 40 40
övriga kortfristiga fordringar – 1 1
Kortfristiga placeringar 823 – 823
likvida medel – 34 34

summa finansiella tillgångar 823 899 1 722

leverantörsskulder och övriga skulder 2 2
övriga kortfristiga skulder 11 11

summa finansiella skulder 13 13

2008

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resultatet
lånefordringar och 

kundfordringar Finansiella skulder
summa redovisat 

värde
långfristiga fordringar hos koncernföretag – 864 864
Fordringar hos koncernföretag – 41 41
övriga kortfristiga fordringar – 51 51
Kortfristiga placeringar 1 323 – 1 323
likvida medel – 142 142

summa finansiella tillgångar 1 323 1 098 2 421

leverantörsskulder och övriga skulder 5 5
övriga kortfristiga skulder 13 13

summa finansiella skulder 18 18

redovisade värden överensstämmer med verkligt värde. För kundfordringar, leverantörsskulder, övriga kortfristiga fordringar och skulder som värderas till anskaffningsvärde är 
löptiden kort och därför överensstämmer verkligt värde med redovisat värde.

Not 23 Övriga poster som ej påverkar kassaflödet

2009-12-31 2008-12-31
Förändring avsättningar –12 1
värdering till verkligt värde –223 533
nedskrivning av aktier i dotterbolag 70 –
ej betalda ränteintäkter – –12

summa –165 522

Not 20 Ställda säkerheter

2009-12-31 2008-12-31
Kapitalförsäkringar pantförskrivna till säkerhet  
 för pensionsåtagande 27 40

summa 27 40

Not 21 Ansvarsförbindelser

2009-12-31 2008-12-31
borgen för dotterföretag 226 218

summa 226 218

M O D e r b O l a g e t s  n O t e r
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Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprät-
tats i enlighet med internationella redovisningsstandarder iFrs, sådana 
de antagits av eU, respektive god redovisningssed och ger en rättvi-
sande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat, 

samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utveck-
lingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resul-
tat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag 
som ingår i koncernen står inför.

stockholm den 11 mars 2010

 lars Otterbeck Cecilia Daun Wennborg
 Ordförande Ledamot

 Jan-Olle Folkesson anders Fredriksson
 Ledamot Ledamot

 thomas strindeborn Magnus Moberg
 Ledamot Ledamot

 Jan Olofsson Claes-göran sylvén
 Ledamot VD

vår revisionsberättelse har avgivits den 11 mars 2010

ernst & Young ab

erik Åström
Auktoriserad revisor
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vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Hakon invest ab 
för år 2009. bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i detta 
dokument på sidorna 63–101. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt 
för att internationella redovisningsstandarder iFrs sådana de antagits av 
eU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredo-
visningen. vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredo-
visningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i sverige. Det 
innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. en revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. i en revision ingår också att pröva redovisningsprinci-
perna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstäl-

lande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredo-
visningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-
het har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. vi har även granskat om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. vi anser 
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i sverige. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med internationella redovisningsstandarder iFrs sådana de anta-
gits av eU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncer-
nens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget samt rapporten över totalresultatet och rapporten 
över finansiell ställning för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

revisionsberättelse

till årsstämman i hakon inVest ab

org.nr 556048-2837

stockholm den 11 mars 2010
ernst & Young ab

erik Åström
Auktoriserad revisor

r e v i s i O n s b e r ät t e l s e
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årsstämma 2010

Årsstämma i Hakon invest ab hålls onsdagen den 14 april 2010 
kl.16.00 på grand Hôtel, stockholm. Kallelse sker genom annonsering 
i dagspress. Kallelsen samt övrig information inför årsstämman finns också 
på www.hakoninvest.se.

Deltagande
rätt att deltaga på årsstämman har aktieägare som är införd i den av euro-
clear sweden ab förda aktieboken senast torsdagen den 8 april 2010. 
Dessutom ska anmälan göras i god tid före torsdagen den 8 april 2010 
via bolagets webbplats, www.hakoninvest.se, eller skriftligen till adress 
Hakon invest ab, Årsstämma 2010, box 1508, 171 29 solna, eller per 
telefon under kontorstid 08-518 01 553, eller per fax 08-55 33 99 33.

Förvaltarregistrerade aktier
För rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarre-
gistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos euro-
clear sweden ab. aktieägare som önskar sådan omregistrering, måste 
underrätta förvaltare om detta i god tid, dock senast torsdagen den 8 april 
2010.

Utdelning
För räkenskapsåret 2009 föreslår styrelsen årsstämman att utdelning 
 lämnas om 6,00 kronor per stamaktie, eller totalt 472 MseK.

inFormationstidpunkter 2010

Delårsrapport januari–mars  5 maj 2010
Delårsrapport januari–juni 18 augusti 2010
Delårsrapport januari–september 10 november 2010
bokslutskommuniké 2010 16 februari 2011

rapporterna samt övrig information från bolaget publiceras löpande på 
bolagets webbplats, www.hakoninvest.se. 

Där finns också möjlighet att anmäla sig för prenumeration på finan-
siella rapporter och övriga nyheter i elektronisk form. Finansiella rapporter 
och pressmeddelanden riktade till kapitalmarknaden publiceras på 
svenska och engelska.

kontakter

aktieägarkontakt
göran blomberg, finanschef
tel 08-55 33 99 99
goran.blomberg@hakoninvest.se

Kontaktperson investeringsorganisationen
stein Petter ski, Chef investeringar och Portföljbolag
tel 08-55 33 99 44
stein-petter.ski@hakoninvest.se

Årsstämma och informationstidpunkter

Å r s s tä M M a  O C H  i n F O r M at i O n s t i D P U n K t e r
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namnet Hakon invest kommer från Hakon swenson som 1917  
bildade Hakonbolaget och som utgör grunden för dagens iCa ab.

avkastning på eget kapital Periodens resultat, exklusive minoritet, beräk-
nat på rullande tolv-månadersbasis, i procent av genomsnittligt eget kapi-
tal exklusive minoritet under samma period. 

avkastning på sysselsatt kapital resultat efter finansiella poster plus finan-
siella kostnader, beräknat på rullande tolv-månadersbasis, i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital under samma period. 

Bruttomarginal bruttoresultat i procent av intäkter. 

eget kapital per aktie eget kapital, exklusive minoritet, dividerat med totalt 
antal utestående aktier. 

kassaflöde per aktie Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt 
antal utestående aktier. 

nettomarginal Periodens resultat i procent av intäkter. 

resultat per stamaktie Periodens resultat, exklusive minoritet, dividerat 
med genomsnittligt totalt antal utestående aktier. 

resultat per C-aktie samma definition som för resultat per stamaktie, efter-
som stamaktier och C-aktier berättigar till lika del i resultat och eget kapital. 
C-aktien ger dock inte rätt till kontant vinstutdelning vilket stamaktien gör. 

rörelsemarginal rörelseresultat i procent av intäkter. 

skuldsättningsrad räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

soliditet eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. 

sysselsatt kapital balansomslutningen minskad med icke ränte bärande 
skulder och avsättningar. 

totalavkastning Kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning.  
Utdelningen beräknas som återinvesterad den dagen aktien handlas  
exklusive rätt till utdelning.

Utdelningsgrad Utdelning i procent av periodens resultat för moder-
bolaget.

Definitioner 

D e F i n i t i O n e r



ICA AB är ett av norra Europas 
ledande detaljhandels företag 
med cirka 2 200 egenägda 
och handlar ägda butiker i 
Sverige, Norge och Baltikum. 
Antalet årsanställda är 
20 412.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 94  651

Rörelseresultat 2 713

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat 596
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 Intäkter  Rörelseresultat

Hemma är en specialistkedja 
inom vitvaror och hushålls-
produkter som förenklar var-
dagen. I Hemma ingår över 
100 egenägda och handlar-
ägda butiker över hela 
Sverige. Antalet års anställda 
är 118.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 249

Rörelseresultat –4

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat –4
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 Intäkter  Rörelseresultat

Kjell & Company är en av 
Sveriges ledande åter för säljare 
av hemelektroniktillbehör. Vid 
sidan av de 46 butikerna är 
postorder och e-shopen 
viktiga försäljnings kanaler. 
Antalet års anställda är 272.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 550

Rörelseresultat 23

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat 6
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 Intäkter  Rörelseresultat

inkClub är en av de ledande 
i Europa inom e-handel med 
bland annat bläckpatroner, 
dammsugarpåsar och bat-
terier. All försäljning sker 
över internet. inkClub har 
över 3 miljoner aktiva kunder 
i 15 länder. Antalet års-
anställda är 68.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 452

Rörelseresultat 63

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat 9
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 Intäkter  Rörelseresultat

Hemtex är en hemtextil-
specialist med över 214 
butiker i Sverige, Finland, 
Danmark, Norge, Estland 
och Polen. I erbjudandet ingår 
hemtextil och andra utvalda 
heminredningsprodukter. 
Antalet års anställda är 768.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 1 295

Rörelseresultat –221

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat1) –83

1) Avser innehavsperioden juli–december 
2009.
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 Intäkter  Rörelseresultat

Forma Publishing Group 
är en mediekoncern med 
verksamheter inom tidningar, 
böcker och tv-produktion. 
Antalet årsanställda är 322.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 870

Rörelseresultat –20

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat –20
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 Intäkter  Rörelseresultat

Cervera är en väletablerad 
kedja inom kvalitetsprodukter 
för köket och matplatsen. 
I Cervera ingår 61 egen- 
 eller delägda butiker och 
19 franchisebutiker som � nns 
över hela Sverige.  Antalet 
 års anställda är 259.

HAKON INVESTS 
ÄGARANDEL

2009 I  S IFFROR, MSEK

Intäkter 544

Rörelseresultat –25

Bidrag till Hakon Invests 
rörelseresultat –25
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 Intäkter  Rörelseresultat
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 12%
Hakon Invests � nansförvaltning ska säkra 
� nansiella medel för framtida investeringar. 
Under 2009 uppgick avkastningen i � nans-
förvaltningen till 12 procent. Läs mer på 
sidan 14.

Svensk detaljhan-
del överraskade
Mot bakgrund av omvärldsfaktorerna utveckla-
des den svenska detaljhandelsmarknaden över-
raskande starkt under 2009, med dagligvaru-
handeln som motor. Ur ett europeiskt perspektiv 
var utvecklingen svagare och försäljningsned-
gångarna var störst i de baltiska länderna. 
Läs mer i marknads- och omvärldsavsnittet 
på sidorna 22–25.

Årets prestation
inkClub tilldelades priset ”Årets presta-
tion 2009” under Distanshandels-
dagen i Borås i november. Juryn från 
Svensk Distanshandel lyfte bland 
annat fram inkClubs nya webbutiker 
dustClub.com och batteryClub.
com som gör det enkelt för kun-
derna att handla förbruknings-
artiklar på nätet. Läs mer om 
inkClub på sidan 46.

Vd kommenterar
”Jag är fortsatt försiktigt optimistisk när det gäller 
marknadsutvecklingen och orubbad i min tro på den 
stora potentialen i Hakon Invests innehavsbolag.”
Läs hela Claes-Göran Sylvéns vd-kommentar 
på sidorna 2–3.

Fortsatt hög 
utdelningsnivå
Hakon Invests styrelse föreslår att utdelning 
lämnas med 6,00 kronor per stamaktie 
(5,00), motsvarande en direktavkastning på 
5,4 procent. Läs styrelsens yttrande angå-
ende utdelning på sidan 66.

Förvärv inom be� ntlig portfölj
Under 2009 utökade Hakon 
Invest innehavsportföljen inom 
ramen för be� ntliga innehav. 
Ägandet i Hemtex ökade och 
genom ett kapitaltillskott 
kunde Cervera förvärva 27 
butiker från Duka. Läs mer 
om Hemtex på sidorna 7 
och 48 och om Cervera 
på sidorna 10 och 44.
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Tillväxt en ständigt närvarande fråga
För Hakon Invests portföljbolag handlade 2009 till stor del om kost-

nader och rörelsekapital men även om aktiviteter för tillväxt. För att 
nå långsiktig framgång inom detaljhandeln måste siktet hos både 

ledning och butiksmedarbetare ständigt vara inställt på att öka 
försäljningen. På sidorna 26–27 sammanfattar Stein Petter Ski, 

Chef Investeringar och Portföljbolag hos Hakon Invest, port-
följbolagens arbete under 2009.

ICA växer stadigt
ICA-koncernen, vars utveckling spelar stor roll för Hakon Invests resultat och kassa� öde, ökade 
både intäkter och lönsamhet under 2009 trots lågkonjunkturen. ICA Sverige presterade sitt 

bästa helårsresultat hittills och Rimi Baltic tog marknads-
andelar i ett hårt ekonomiskt klimat. Även ICA Banken 

och ICA Fastigheter stod  stadigt i den makro-
ekonomiska turbulensen. ICA Norges för-
ändringsarbete drevs i hög takt och började 
sätta positiva spår i intäkter och resultat. 
Läs mer om ICA-koncernens utveckling på 
sidorna 28–37.


