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Många har trott att det stått ett likhetstecken mellan 
Sten K och Midway. Ett högst rimligt men felaktigt 
antagande. Sten K var inte den typen av människa 
som tillät ett sådant likhetstecken.  

Sten K präglade inte i första hand Midway som 
koncern utan människorna i Midway. Lät dem vara 
självständiga och ta ansvar. Sten K hade stor tillit till 
människor och när han gav någon ansvar så åtföljdes 
det alltid av befogenhet.

Sten K var tolerant och gav stort utrymme för  
individualister men inte för enmansföreställningar. 
Den yttre ramen var alltid Midways långsiktiga intresse. 
Själv ville han inte ta någon plats, han lyssnade mer än 
talade men det han sade var alltid värt att lyssna på. Det 
var tyngd i hans ord och det behövdes inga övertoner. 

Tibia Konsult är kvar som långsiktig huvudägare i 
Midway. Hos medarbetarna som präglats av Sten K  
lever andan kvar.

En duktig ledare gör sig umbärlig i sin roll som chef 
men blir saknad som människa. Sten K är borta – 
saknaden är stor och han kan inte ersättas,  
men hans anda lever kvar. 

”Alltid artig, vänlig och närmast lite försynt trots att 
hans gedigna bakgrund i näringslivet hade gett honom 
all rätt att ta större plats.” 

Så SaMManfaTTaDE THoMaS froSTbErg STEn K i SyDSvEnSKan.

STEn K är borTa  
MEn anDan är Kvar



rESuLTaT pEr aKTiE nETTooMSäTTning

uTDELning pEr aKTiE

rESuLTaT förE SKaTT årETS rESuLTaT

ToTaLT LäMnaD uTDELning från boLagETS STarT 1989 pEr aKTiEuTDELningSuTvEcKLing pEr aKTiE

2012
-14 Mkr

0 Kr

-12  Mkr

2 312 Mkr-0,56Kr 
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62,87 Kr
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0 Kr

Från och med mars konsolideras Landqvist 
Mek. Verkstad AB som förvärvades i februari. 
Förvärvet avser 100 % av aktierna.

Övriga 12 %Sverige 63,5 % Övriga Norden 24,5 %

EgET KapiTaL gooDWiLL, 109 MKr

544 Mkr

Motsvarande 20% av 
eget kapital
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MiDWay SKaLL
– Ur ett aktieägarperspektiv, generera en hög kapitaltillväxt

– Med en decentraliserad organisation bedriva en diversifierad verksamhet 

– Med låg riskprofil och starkt kassaflöde vara en trygg placering med hög direktavkastning

Rörelsen
Midway-koncernen består av 15 helägda mindre och medelstora företag inom Teknik och Handel 
samt det till 67,7 % ägda byggnads ab Lennart Eriksson.  

företagen beskrivs översiktligt på sidorna 8–13. En mer uttömmande information om företagen 
finns på deras respektive hemsida. Webbadresserna finns angivna på sidorna 58–59.

utöver verksamheten inom Teknik och Handel så har Midway bedrivit en aktiv kapitalförvaltning, 
vilken beskrivs på sidan 14.  beslut har fattats om att successivt avveckla denna verksamhet varför 
den från och med 2013 inte kommer att redovisas som en egen verksamhetsgren. under avveck-
lingsperioden kommer utfallet att redovisas i finansnettot. 

Midway har också ägande i de intressebolag som beskrivs på sidan 14. även här finns utförligare 
information att hämta på respektive hemsida. 

Strategi
Midway är ett konglomerat. förutom att driva, utveckla och investera långsiktigt i våra befintliga 
verksamheter så köper vi gärna fler företag. vår förvärvsstrategi sammanfattar vi så här:

vi vill köpa utvecklingSbaRa föRetag:

välskötta Lönsamma     Stabila

viktiga kriterier vid förvärv är måttlig risknivå och starkt kassaflöde. vi har en konservativ syn 
på risker och är därmed försiktiga vid värdering av förvärvsobjekt. i februari köptes Landqvist 
Mekaniska verkstad ab som under 2012 (mars – december) omsatte 30 Mkr med ett rörelseresultat 
på 8 Mkr. vidare köptes i april, genom gustaf E bil ab, br Larssons bilförsäljnings ab, som under 
2012 (maj – december) omsatte 82 Mkr med ett rörelseresultat på -6 Mkr. 

utdelning
Styrelsen har, mot bakgrund av det svaga resultatet och en stor osäkerhet i omvärlden, föreslagit 
att ingen utdelning lämnas (0,50 kr per aktie). Styrelsen väljer istället att behålla likviditeten i 
koncernen för dotterbolagens fortsatta utveckling. 

aktien
Midway har, trots förslaget att inte lämna någon utdelning för 2012, som policy att lämna hög 
utdelning. Den ackumulerade utdelningen som aktieägarna erhållit sedan Midway noterades 
1989 har uppgått till 62,87 kr per aktie. Den årliga utdelningen mellan 2003 och 2012 framgår av 
den övre tabellen på sidan 17. för att kunna jämföra Midway med övriga aktier så använder vi 
oss av avkastningsindex (se förklaring på sidan 16). 

Midways målsättning är att ha en kursutveckling som överstiger avkastningsindex. Sedan 
Midway noterades 1989 har avkastningsindex stigit med 817 %  medan Midway stigit med 733 %.

MiDWay HoLDing på 2 MinuTEr   |  5
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–  Soliditet 
39  % i koncernen 

53  % i moderbolaget

–  Eget kapital på 544 Mkr  
goodwill på 109 Mkr motsvarande endast 20 % av eget kapital

– En stabil ägarbild

–  välskötta och stabila  
dotterbolag

–  Ledning med lång och  
bred erfarenhet

6  |  vD Har orDET

Företag behöver rätt miljö och goda 
förutsättningar för att växa och ut-
vecklas. De måste ha en god jordmån, 
skötas om och berikas med näring. 
Produktutveckling, effektivisering 
och förbättringar kommer inte av sig 
själv. De skapas av kreativa, kunniga 
och engagerade yrkesmän.

Midway är en god miljö för mindre och 
medelstora företag. Långsiktighet, 
starka finanser och en decentraliserad 
organisation ger utrymme för tillväxt 
och initiativ.
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ingen vet med säkerhet hur framtiden ser ut – det är kanske den 
största utmaningen med att driva företag. bästa sättet att anpassa 
sig till den inneboende osäkerheten är, förutom att vid varje 
tillfälle ha bästa möjliga information, att ha hög flexibilitet i 
sina produktionsresurser. 

Efter de stora personalneddragningar som gjordes 2008 och 
2009 så är, generellt sett, ledtiderna på personalsidan korta. vi har 
emellertid inte klarat att kortsiktigt parera de stora och snabba 
efterfrågefall som vi, vid flera tillfällen, utsatts för under de senaste 
åren. Det finns en inbyggd eftersläpning i anpassningen av re-
surser, vilket leder till förlust på kort sikt. Det redovisade resultatet 
efter finansnetto -12 Mkr kan delas upp på följande sätt.

verksamheter med vinst 50
Kapitalförvaltning 16
avsättningar -18
verksamheter med förlust -43
centrala kostnader -17

Resultat efter finansnetto -12

Midway upphör med aktiv kapitalförvaltning och från och med 
2013 kommer denna därför inte att redovisas som en egen verk-
samhetsgren. under avvecklingsperioden kommer utfallet att 
redovisas under finansnettot. för en djupare beskrivning av 
kapitalförvaltningen hänvisas till sidan 14. 

Strukturella fel leder till långsiktiga förluster. vi gör fortlöpande 
värderingar av om det finns några strukturella fel bland våra 
bolag och vi ser i dagsläget inga sådana fel. 2012 års förluster 
bedöms som tillfälliga och är, i allt väsentligt, koncentrerade till 
gustaf E bil, faS och Sigarths verksamhet i Turkiet. 

–  omstruktureringen av gustaf E bil, med anledning av tappet 
av Saab, har varit svårare, tagit längre tid och kostat mer än 
vad vi först trott. vi har under 2012 tagit in peugeot som nytt 
märke och vi har bytt företagsledning. vi ser fortlöpande över 
kostnadsstrukturen och under januari 2013 har verksamheten 
i Skara avvecklats. Trots ett mycket svagt 2012 är vi övertygade 
om att bolaget har en funktion att fylla som bildistributör med 
fullservice i Skaraborgsregionen. 

–  under 2007 startade verksamheten i Sigarths turkiska dotter-
bolag. Den samlade investeringen uppgår till ca 60 Mkr. av dessa 
har 34 Mkr belastat resultaträkningen varav 7 Mkr under 
2012. Vi har tidigare konstaterat att investeringen förvisso kom 
fel i tiden men vi står kvar vid vår bedömning att vi snart skall 
kunna se tillbaka på vad som visat sig vara en bra satsning.

–  faS viktigaste marknader är Europa och uSa. båda har präglats 
av mycket svag aktivitet under 2012 och faS har redovisat sitt 
sämsta resultat någonsin. Kundernas ledtid har under 2012 
varit väsentlig längre än vanligt och även om det är en klen tröst 
så är bedömningen att bolaget inte tappat marknadsandelar 
under det gångna året.

Den offensiva satsningen på Haki fortsätter. 
under 2011 och 2012 har vi investerat ca 15 Mkr i två nya robot-
celler och under 2013 kommer investeringsprogrammet att 
fullföljas med en tredje cell. när denna är i drift så kommer ef-
fektiviteten i Hakis fabrik i Sibbhult att vara 15 % högre samtidigt 
som den redan höga kvaliteten har förbättrats. för att ta till 
vara på Hakis stora internationella potential, inom framförallt 
industriunderhåll och på offshoremarknaden, så har vi också 
investerat i en helt ny marknadsorganisation med bas i England. 
under 2011 startades ett nytt kontor i Hammerfest i norge. 
under 2012 har vi startat ett dotterbolag i australien, som 
framförallt skall arbeta mot den mycket stora lokala offshore-
marknaden men även mot underhållssektorn.

Mot bakgrund av den allmänt svaga tillväxtprognosen för 
Europas ekonomi så bedömer vi att risken för att även 2013 präglas 
av svag och ryckig efterfrågan är stor. Skulle så bli fallet så har 
vi beredskap. En stark balansräkning, lång och bred erfarenhet, 
välskötta dotterbolag och en fortsatt mycket stark ägarbild. 

alldeles oavsett hur ekonomin utvecklas på kort sikt så 
tror vi på framtiden – vi fortsätter att tänka långsiktigt och 
investera inte minst i marknadsresurser.

Resultatet för 2012 blev definitivt inte bra men inte fullt lika dåligt som 2011. Alltsedan 2008 
års finanskris så har vi saknat en klar och tydlig trend att arbeta efter. Efterfrågan har svängt 
kraftigt från månad till månad. Dotterbolagens samlade resultat repade sig någorlunda under 
2010 och inledningen av 2011 för att sedan backa kraftigt under slutet av 2011. Samma mönster 
upprepades 2012. De tre första kvartalen var inte bra men det samlade resultatet låg på rätt 
sida nollstrecket. Sedan kom slutet på året med svag försäljning och dåligt resultat – som en 
förstärkt spegel av avslutningen på 2011.



Segmentet Handelsföretag består av företag med handel som sin primära verksamhet.

HanDELSförETag

nETTooMSäTTning pEr MarKnaD

55,4 % SvErigE (495,8 MKr)

1,2 % övriga (10,8 MKr)

43,4 % övriga norDEn (388,0 MKr)

nETTooMSäTTningSuTvEcKLing
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nycKELTaL 
  2012 2011 2010 2009 2008

nettoomsättning (Mkr) 895 832 789 685 912
rörelseresultat (Mkr) 4 24 22 14 17
avkastning på sysselsatt kapital (%) 2 10 10 9 9
antal anställda  305 276 276 289 326
nettoinvesteringar (Mkr) 10 6 14 7 8

8  |  HanDELSförETag



guSTaf E biL  www.gustafebil.se

Sporrong  www.sporrong.com

norMann oLSEn  www.nom.no

cbiZ  www.cbiz.se
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Efter årets förvärv av br. Larssons 
bedriver gustaf E verksamhet 
vid åtta fullserviceanläggningar i 
västra götaland med tonvikt på 
Skaraborgsregionen. bolaget re-
presenterar peugeot, opel, 
chevrolet, Subaru och Mitsubishi. 
förvärvet av br. Larssons är en 
del av målsättningen att skapa 
ett starkt bolag med ett samman-
hängande geografiskt mark-

nadsområde. inom bolaget pågår ett mycket aktivt arbete med att 
samordna verksamheterna under det gemensamma varumärket 
gustaf E för att skapa en effektiv bilhandelskedja i Skaraborg och 
älvsborg. bolaget lider fortfarande av sviterna efter nedläggningen 
av Saab och arbetet pågår att anpassa verksamheten till nuvarande 
marknadsförutsättningar. peugeot har tillförts på ytterligare fyra 
anläggningar för att kompensera en del av volymbortfallet. under 
december togs beslutet att byta vD och att avveckla Skaraverk-
samheten. Som en följd av dessa förändringar belastades 2012 års 
bokslut med 5 Mkr i avvecklingskostnader. omsättningen uppgick 
till 314 Mkr (297 Mkr) och rörelseresultatet till -17 Mkr (-2 Mkr). 

Sporrong säljer behovsanpassade 
affärslösningar och produkter för 
att uppmärksamma händelser, för-
stärka varumärken och premiera 
individer eller lag. produkterna, de 
flesta i metall, signalerar den kvalitet 
och tyngd som anstår ett av Sveriges 
äldsta företag – det grundades 
redan 1666. Midway var fram till 
och med 2006 endast ägare till 47 %. 
Efter att 2007 ha tagit över 100 % 
av ägandet gjorde vi en kraftfull omstrukturering med koncentration 
mot högre andel egen produktion, vilken sker i bolagets fabriker i 
finland och Estland. Delar av handelsverksamheten såldes respektive 
avvecklades 2010 och under 2011 övergick Sporrong från att ha varit 
en förlustbringande verksamhet till ett företag med positivt resultat. 
Kunderna utgörs av företag, myndigheter, organisationer samt 
idrottsrörelsen. omsättningen uppgick till 101 Mkr (108 Mkr) och 
rörelseresultatet till 2 Mkr (5 Mkr).

normann olsen är ett teknikinriktat 
handelsföretag, som med undantag 
för det svenska bolaget Liftway är 
verksamt i norge. normann olsen 
Maskin säljer maskiner för bland 
annat förflyttning av massor, bygg-
nation samt fastighets- och väg-
underhåll. riktinstrument och ut-
rustning för lantmätning säljs 
genom norgeodesi och normann 
olsen Tilhenger representerar Mid-
trailer. Medan normann olsen Maskin har ett brett  
produktutbud så har Liftway specialiserat sig på Manitou. Den 
norska marknaden, som varit stark under 2012, svarar för 14 Mkr 
av rörelseresultatet medan den svenska, som varit betydligt svagare, 
svarade för 1 Mkr. omsättningen uppgick till 388 Mkr (325 Mkr) 
och rörelseresultatet till 15 Mkr (10 Mkr).  

cbiz är ett import- och grossistföretag 
med inriktning på radiostyrda produk-
ter, leksaker samt spelrelaterade tillbe-
hör till konsoler och pc. förutom att 
vara exklusiv distributör på den skan-
dinaviska marknaden för bl.a. Silverlit, 
Scalextric och Madcatz arbetar man 
med de egna varumärkerna TechToys 
och gameTech. Sedan Midway köpte 
bolaget 2009 har vi arbetat med att bredda 
produktprogrammet och successivt 
bygga en organisation för fortsatt nordisk 
expansion. vidare har stor kraft lagts på att anpassa produkterna 
till de ökande myndighetskraven avseende miljö- och hälsopåver-
kande tillsatser i  elektronik och plast, ”Leksaksdirektivet”. Det 
lägre resultatet är en kombination av svagare marknad inom kon-
sol och pc, högre fraktkostnader och kostnader för en långsiktig 
förstärkning av organisationen. omsättningen uppgick till 92 Mkr 
(101 Mkr) och rörelseresultatet till 4 Mkr (12 Mkr). 

314 Mkr
oMSäTTning

101 Mkr
oMSäTTning

388 Mkr
oMSäTTning

92 Mkr
oMSäTTning

-17 Mkr
rörELSErESuLTaT

2 Mkr
rörELSErESuLTaT

15 Mkr
rörELSErESuLTaT

4 Mkr
rörELSErESuLTaT



Segmentet Teknikföretag består av tillverkande företag.  

TEKniKförETag
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nycKELTaL 
  2012 2011 2010 2009 2008

nettoomsättning (Mkr) 1 417 1 412 1 243 1 004 1 445
rörelseresultat (Mkr) 11 24 42 -38 84
avkastning på sysselsatt kapital (%) 4 4 7 -4 15
antal anställda  769 754 653 641 748
nettoinvesteringar (Mkr) 48 54 37 19 56

nETTooMSäTTning pEr MarKnaD

68,6 % SvErigE (972,5 MKr)

18,8 % övriga (265,8 MKr)

12,6 % övriga norDEn (178,6 MKr)

nETTooMSäTTningSuTvEcKLing
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HaKi  www.haki.se

SigarTH  www.sigarth.se

TEKniKförETag  |  11

Haki är marknadsledande i Skandina-
vien på ställningssystem. Systemet är 
mycket flexibelt och utöver olika typer 
av ställning omfattar det även väder-
skyddet HaKiTEc. användningsom-
rådet för Hakis produkter är brett. ut-
anför byggsektorn så används det ex 
vid reparation och underhåll av broar, 
vid underhåll inom processindustrin, 
inom varvsindustrin och inom offshoreindustrin. En stor fördel 
inom dessa användningsområden är Haki-systemets lämplighet vid 
hängande montage samt att det är marknadens säkraste och effektivaste 
ställning. Haki är det Midway-bolag som har den absolut största 
potentialen, men det är också det som varit mest känsligt för volym-
förändringar. för att höja effektiviteten, öka konkurrenskraften och 
sänka nivån för break-even så har vi under 2011 och 2012 investerat 
ca 15 Mkr i två nya robotceller och under 2013 kommer till investerings-
programmet läggas en tredje cell. utöver detta har vi arbetat mycket 
aktivt med att hitta alternativa råvaruleverantörer i olika länder för 
att därigenom minska beroendet av den svenska kronan. Med dessa 
investeringar i drift, kombinerat med en ökad inköpseffektivitet samt 
interna produktivitetsförbättringar, har effektiviteten i Hakis fabriker 
i Sibbhult samt i polen ökat högst väsentligt. vidare har den redan höga 
kvaliteten förbättrats, detta främst beroende på den högre automatise-
ringsgraden. för att minska det starka beroendet av Europa och 
byggmarknaden och på bästa sätt ta till vara Hakis stora internationella 
potential så har vi byggt upp en helt ny marknadsorganisation med 
inriktning på i första hand offshore och industriunderhåll. Den nya 
organisationen arbetar med utgångspunkt från Sverige och England. 
under 2011 startades en ny depå i Hammerfest i norge och under 
2012 har vi startat ett dotterbolag i australien med särskild inrikt-
ning på offshoremarknaden. omsättningen uppgick till 354 Mkr 
(334 Mkr) och rörelseresultatet till 2 Mkr (-7 Mkr). 

Sigarth utvecklar, tillverkar och 
marknadsför unika och kund-
anpassade produkter och lösningar 
till främst radiatorbranschen. 
produktprogrammet består av 
patenterade upphängningsan-
ordningar för radiatorer under 
varumärket ”Monclac”, beklädna-
der för panelradiatorer i form av 
sidoplåtar och galler samt ventila-
tionsdon och viss legotillverkning. 

Sigarth har dotterbolag i Tyskland, polen, finland och Turkiet. 
Europa, med tyngdpunkt på Tyskland, polen och belgien, samt 
Turkiet är Sigarths huvudmarknader. Endast 15 % av omsättningen 
avser Sverige. under 2007 startade verksamheten i Sigarths turkiska 
dotterbolag. Satsningen är gjord mot bakgrund av att produktionen 
av en stor del av världsmarknadens panelradiatorer är koncentrerad 
till Turkiet. parallellt med att det sker en successiv modernisering 
av design och tillverkningsteknik så ökar kraven på konstruktion 
och kvalitet av beklädnad i form av galler och sidoplåtar till en 
nivå som traditionella turkiska leverantörer inte kunnat svara upp 
till. Sigarths produkter konstrueras i nära samarbete med radiator-
producenterna och projekttiden överstiger normalt 18 månader. 
alltsedan 2008 så har, beroende på den generellt svaga konjunkturen, 
radiatorproducenternas ledtider för introduktion av nya produkter 
successivt förlängts. Detta har i sin tur lett till låg beläggning hos 
Sigarths turkiska bolag - investeringen kom fel i tiden men vi står 
fast vid vår bedömning att vi snart skall kunna se tillbaka på vad 
som visat sig vara en bra satsning. Den samlade investeringen 
uppgår till ca 60 Mkr. av dessa har 34 Mkr belastat resultaträkningen 
varav 7 Mkr under 2012. omsättningen uppgick till 117 Mkr (128 Mkr) 
och rörelseresultatet till -9 Mkr (-2 Mkr).

354 Mkr
oMSäTTning

117 Mkr
oMSäTTning

2 Mkr
rörELSErESuLTaT

-9 Mkr
rörELSErESuLTaT

aLab  www.alab.com

alab, som helt är koncentrerat till den 
svenska marknaden, konstruerar, till-
verkar och marknadsför kundorder-
specifika glasbärande fasadelement, 
dörrar, fönster, tak och inglasningar. 
produkterna, där även montage ingår, 
är tillverkade i aluminium och stål. 
alab har under många år varit en före-
gångare i branschen när det gäller 
automatiserad bearbetning av ingående 
metallkomponenter, något som har 

en mycket positiv påverkan såväl på kvalitet som på produktions-
effektivitet. under slutet av 2012 investerade bolaget i ytterligare 
ett automatiskt bearbetningscentrum av transfertyp med sex be-
arbetningsspindlar. Den 1 januari 2013 tillträdde ny vD eftersom 
företrädaren, efter sjutton år på sin befattning, gick i pension. under 
2013 kommer alab att intensifiera marknadsarbetet, introducera 
ett nytt isolerat inglasningssystem för den privata marknaden samt, 
som en av de första i norden, införa full integrerad nc-bearbetning 
även på stålprodukter. omsättningen uppgick till 98 Mkr (97 Mkr) 
och rörelseresultatet till 4 Mkr (2 Mkr).

98 Mkr
oMSäTTning

4 Mkr
rörELSErESuLTaT

LunDgrEn  www.lundgrenmachinery.se

Lundgren Machinery är system-
leverantör och bygger, på uppdrag 
av sina kunder, maskiner med 
högt förädlingsvärde. verksam-
heten är inriktad på serieproduk-
tion av bland annat högteknolo-
giska förpackningsmaskiner. 
Man svarar för hela processen 
från beredning till leverans samt 
i vissa fall även för installation 
hos kund. En egen kartongresare 
marknadsförs under varumärket 

ibS. flera års intensivt förbättringsarbete med inriktning på pro-
duktionsflöde, strategiskt inköp och förfinade kalkylmetoder fick 
fullt genomslag i 2012 års resultat. omsättningen uppgick till 160 
Mkr (159 Mkr) och rörelseresultatet till 9 Mkr (2 Mkr).

160 Mkr
oMSäTTning

9 Mkr
rörELSErESuLTaT



faS  www.fasconverting.se

STanS & prESS  www.stanspress.se SävSjö TräHuS  www.savsjotrahus.se

onrox  www.onrox.se
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Stans & press är underleverantör 
till flera stora oEM-tillverkare. 
bolaget arbetar aktivt med att 
genom ett nära samarbete för-
stärka relationerna med befintliga 
kunder samt att bredda kundbasen. 
Starka säljargument är modern 
och effektiv produktionsutrust-
ning i kombination med hög 
kvalitet och god leveranssäker-
het. Man producerar kvalifice-

rade komponenter i framförallt små och medelstora serier base-
rade på laserskärning (två- och tredimensionell), vattenskärning, 
kantbockning och svetsning. underleverantörer är direkt bero-
ende av efterfrågan på slutkundens produkter och Stans & press 
är inget undantag - vid snabba minskningar i efterfrågan så släpar 
kostnaderna efter. även om  Stans & press har hög resursflexibiltet 
så har det inte räckt till under 2012. omsättningen uppgick till 120 
Mkr (138 Mkr) och rörelseresultatet till 0 Mkr (10 Mkr).

Sävsjö Trähus tillverkar prefabricerade 
trähus av hög kvalitet med stort inslag 
av kundanpassning. Den svenska hus-
marknaden har varit mycket svag de 
senaste åren med åtföljande svag lön-
samhet. Sävsjö Trähus arbetar med 
fristående säljare varför stora delar 
av kostnadsmassan är rörlig och di-
rekt korrelerad till försäljningen. 
vidare har man hög flexibilitet i pro-
duktionen och en mycket liten kapitalbas 
som inte drar kostnader i form av räntor och avskrivningar. resul-
tatet i Sävsjö Trähus går upp och ner men över tiden så är både re-
sultat och kassaflöde mer än tillfredsställande. under 2012 levere-
rades 56 hus, samtliga till den svenska marknaden. omsättningen 
uppgick till 100 Mkr (125 Mkr) och rörelseresultatet till -2 Mkr (0 Mkr).

onrox utvecklar och tillverkar, 
precis som Eribel, industriell 
elektronik. produktionen, som 
omfattar allt från kretskort till 
kompletta produkter, utgörs av 
både prototyp- och serieproduk-
tion. onrox produktionsapparat 
är mer anpassad för korta serier 
med snabb omställning och högre 
förädlingsvärde än Eribels. Till-
verkningen av kretskort görs 

både med hål- och ytmonteringsteknik. under hösten 2011 sam-
manföll den allmänna försvagningen av marknaden med att bolaget 
tappade en högmarginalvolym till en amerikansk kund. vidare till-
trädde ny vD vid samma tidpunkt. under 2012 har stort fokus 
lagts på att platta ut organisationen och effektivisera arbetssättet 
genom hela order- och produktionsflödet. vidare har metoderna 
för marknadsbearbetning utvecklats och förfinats samtidigt som 
inköpssamarbetet med Eribel har intensifierats. omsättningen 
uppgick till 113 Mkr (129 Mkr) och rörelseresultatet till 1 Mkr (8 Mkr).

faS utvecklar, producerar och mark-
nadsför utrustning för konvertering 
av plastmaterial till produkter på 
rulle. Marknadsnischen är smal med 
få men relativt stora kunder, vilket i 
sin tur leder till få men relativt sett 
stora affärer av projektkaraktär. De 
viktigaste marknaderna, som till-
sammans svarar för mer än 75 %  
av faS volym, är Europa och uSa. 
utanför Sverige och uSa, där faS har 
egen representation, bearbetas marknaden via agenter. under 
2012 har huvudmarknaderna präglats av mycket svag aktivitet. 
bedömningen är att faS inte tappat några marknadsandelar men 
kundernas ledtid har varit väsentlig längre än vanligt och faS har 
redovisat sitt sämsta resultat någonsin. omsättningen uppgick till 
42 Mkr (57 Mkr) och rörelseresultatet till -8 Mkr (2 Mkr).

120 Mkr
oMSäTTning 100 Mkr

oMSäTTning

113 Mkr
oMSäTTning

0 Mkr
rörELSErESuLTaT -2 Mkr

rörELSErESuLTaT

1 Mkr
rörELSErESuLTaT42 Mkr

oMSäTTning

-8 Mkr
rörELSErESuLTaT



EribEL  www.eribel.se

byggnaDS ab  
LEnnarT  EriKSSon  www.lebygg.com

LanDqviST MEK.  
vErKSTaD ab  landqvistmekaniska.se
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Eribel tillverkar, precis som 
onrox, ytmonterade och hål-
monterade kretskort. bolaget 
arbetar främst med medicin-, 
industri-, opto- och marinelek-
tronik. bolaget har en modern 
maskinpark som klarar allt från 
prototyper till långa serier men 
är bättre anpassad till långa serier 
än onrox. under året har inköps-
samarbetet mellan Eribel och 

onrox intensifierats. Eribel arbetar nära sina kunder som en extern 
utvecklings- och tillverkningsresurs. under hösten 2011 fick en av 
Eribels större kunder stora störningar i sin produktförsöjning på 
grund av översvämningar i Thailand. Eribel har under 2012 tagit 
över en del av dessa volymer - därav den mycket kraftiga omsättnings-
ökningen. volymökningen har krävt stora resurser och inneburit 
en kraftig anspänning på organisationen. produktionen har skett 
under utökade skift och mycket personal har varit tillfälligt anställd. 
resultatutfallet har dessvärre inte följt omsättningsökningen men 
effektiviteten har förbättrats successivt under året. De sista leveranserna 
hänförliga till Thailandsproduktionen beräknas ske under tredje 
kvartalet 2013. omsättning uppgick till 152 Mkr (92 Mkr) rörelse-
resultatet till 5 Mkr (3 Mkr), jämförelsetalen avser perioden 1 mars 
till 31 december 2011.  

byggnads ab Lennart Eriksson är 
ett bygg- och fastighetsföretag med 
byggverksamhet i framförallt Kram-
fors men även i närliggande städer 
som Härnösand och Sollefteå. 
bolagets fastigheter är centralt 
belägna i Kramfors. Midways 
ägarandel uppgår till 67,7 %. 
omsättningen uppgick till 57 Mkr 
(75 Mkr) och röreseresultatet till 
5 Mkr (6 Mkr).

Landqvist Mekaniska verkstad 
ab förvärvades i februari 2012. 
verksamheten har stora likheter 
med Stans & press. båda arbetar 
med kvalificerade komponenter 
i små och medelstora serier men 
Landqvist har färre kunder och 
en annan typ av maskinpark.  
i stället för Stans & press laser-
kapacitet så har Landqvist ut-
rustning för plasmaskärning 
och gasskärning. vidare saknar 

man vattenskärningsutrustning medan man har god kapacitet för 
skärande bearbetning. De största kunderna är volvo penta, atlet 
Truckar, vM Trailer och Sandvik. Landqvist konsolideras från och 
med den 1 mars 2012. Konsoliderad omsättning och rörelseresultat 
uppgick till 30 Mkr respektive 8 Mkr.

MiDTraiLEr  www.midtrailer.se

MidTrailer arbetar med fem 
varumärken, Sävsjösläpet, reko 
Trailer, Kafo Trailer, Erde och 
Henra. Man utvecklar, tillverkar, 
marknadsför samt finansierar 
släpvagnar upp till 3 500 kilos 
totalvikt. Marknaden är uppde-
lad i huvudsegmenten hyresvag-
nar och saluvagnar. på hyres-
marknaden uppgår MidTrailers 
marknadsandel till 18 % och salu-

vagnsmarknaden till ca 11 %. De vagnar som säljs under varumärket 
Sävsjösläpet, tillverkas i egen fabrik och går i huvudsak mot hyres-
marknaden. reko Trailer, som också i huvudsak, men i en successivt 
minskande omfattning till förmån för legoproduktion,  tillverkas i 
egen regi går mot saluvagnsmarknaden. övriga varumärken utgörs 
av saluvagnar. Kafo Trailer legotillverkas i polen medan Erde och 
Henra utgör handelsvaror. Hyressegmentet är stabilt medan det är 
svårare att få lönsamhet inom saluvagnssegmentet.  antalet registrade 
släpvagnar i MidTrailers marknadssegment uppgick under 2012 
till ca 30 000 vilket är en minskning med 2 000 i förhållande till 2011. 
Minskningen är i sin helhet hänförlig till segmentet saluvagnar. 
omsättningen uppgick till 86 Mkr (96 Mkr). Som en följd av att en 
stor del av omsättningen säljs via leasing klassificeras mycket av 
intäkterna som finansintäkter. resultatet efter finansnetto upp-
gick till -1 Mkr (5 Mkr). rörelseresultatet uppgick till -4 Mkr (1 Mkr). 
Hyresmarknaden har under 2012 fortsatt att generera god vinst 
medan den egna produktionen av saluvagnar har gått med förlust.

86 Mkr
oMSäTTning

-4 Mkr
rörELSErESuLTaT

57 Mkr
oMSäTTning

30 Mkr
oMSäTTning5 Mkr

rörELSErESuLTaT

8 Mkr
rörELSErESuLTaT

152 Mkr
oMSäTTning

5 Mkr
rörELSErESuLTaT
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Modell för avveckling
avvecklingen kommer att ske successivt och med beaktande av den skattefordran som är särskilt 
kopplad till kapitalvinster. Denna skattefordran uppgick per 2012-12-31 till 7 Mkr. Det går i dags-
läget inte att göra en bedömning av hur lång tid avvecklingen kommer att ta men den kommer 
att ske med lägsta rimliga risk och styrelsen kommer att fortlöpande bedöma och ta ställning till 
balansen mellan risk och takt i avvecklingen.

verksamhetens natur
Handel har huvudsakligen skett i derivat och målsättningen har varit att bedriva verksamheten 
med låg risk och begränsat kapitalengagemang. Den totala risken har enligt beslut 2011 inte fått 
överstiga 125 Mkr och exponering mot ett enskilt företag har aldrig fått vara högre än 30 Mkr. 
under avvecklingen så kommer dessa nivåer att sänkas succesivt. 

Motiv för avveckling
resultatet från kapitalförvaltningen har följt ett helt annat mönster än koncernens övriga verksamhet. 
vid stora börssvängningar, såväl upp som ner, har resultatet påverkats kraftigt. alltsedan 2008 års 
finanskris har resultatet från Kapitalförvaltningen varierat kraftigt, samtidigt som dotterbolagens 
resultat både varit svagare och och mera instabila än normalt. Den samlade effekten har blivit att 
Kaptialförvaltningen kommit att svara för en oproportionerligt hög andel av koncernens resultat. 
Kombinationen av denna obalans och den allmänt svaga tillväxtprognosen för Europas ekonomi är 
bakgrunden till beslutet att avveckla Kapitalförvaltningen. istället kommer alla resurser att kon-
centreras på driften av och en fortsatt offensiv utveckling av koncernens rörelsedrivande bolag. 

Summering av verksamheten 
Kapitalförvaltningen började redovisas som ett eget segment 2003. Mellan den 1 januari 2003 och 
den 31 december 2012 har det ackumulerade utfallet av kapitalförvaltningen, inkluderande ränte-
intäkter från optionslikvider, varit 117 Mkr, vilket motsvarar ca 12 Mkr per år eller ca 1 Mkr per 
månad. utfallet har alltså varit bra, men var sak har sin tid. Midways prioritet har alltid varit att 
investera tillgängligt kapital i de rörelsedrivande bolagen, inte minst i marknadsresurser.

Midway upphör med aktiv kapitalförvaltning och från och med 2013 kommer 
denna därför inte att redovisas som en egen verksamhetsgren. Under avvecklings-
perioden kommer utfallet att redovisas under finansnettot.

verksamheten är avvecklad under 2012 och innehavet är nedskrivet med 2 Mkr 
och motsvarar Midways andel av eget kapital per den 31 december 2012. 

STELLa aSSET ManagEMEnT ab  www.stellaam.se

Intressebolag är bolag där Midway äger mellan 20 och 50 % av kapitalet eller kontrollerar 
motsvarande andel av rösterna.

opTioL HoLDing ab
optiol Holding ab äger och förvaltar fastigheten 
Höjdrodret 2 i Malmö. Midways ägarandel uppgår till 
50%. bolaget omsatte 1 Mkr (1 Mkr). Midways resul-
tatandel, efter finansnetto, uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).

Resultatet för 2012 uppgick till 16 Mkr (-42 Mkr).



Arbetet med miljöförbättrande åtgärder inom koncernen har fortsatt under 2012.  
Nedan följer en kortfattad redogörelse och ett antal exempel från koncernens  
verksamhetsområden.

Sävsjö trähus har under året investerat i en bergvärmepump som uppfyller  miljö- och kvalitets-
krav för svanenmärkning. för hustransporter tankar företaget så långt det är möjligt med Evolution 
diesel vilket minskar koldioxidutsläppen med 25 %.

lundgren/faS har under året infört närvarostyrd belysning med lågenergilampor. förbrukat 
plastmaterial sorteras och komprimeras för återvinning. uppvärmnings- och ventilationssystemet 
har setts över för att eventuellt ersättas av ett modernt och energisnålt system.  

under året har Sigarths miljöarbete inriktats på energibesparande åtgärder såsom minimering av 
tryckluftutsläpp och energislöseri i maskiner. bolaget har även arbetat med att tydliggöra miljö-
arbetet på företaget. Detta har inneburit att medarbetarna idag även ser miljöförbättringar som 
en naturlig del av det dagliga förbättringsarbetet. 

Sporrong fortsätter att utveckla metoder och rutiner för att minska mängden av för miljön skadliga 
ämnen vid tillverkningen av medaljer, accesseoarer och emblem. under hösten har bolaget investerat 
i speciella verktyg som kan klippa råmaterial till rätt ämnesstorlek frön början. Detta leder i för-
längningen till att Sporrong kan minska sin årliga mängd skrot i väsentlig omfattning mot tidigare. 
Detta leder till kostnadseffektivitet och avsevärt minskade antal miljöpåverkande returtransporter. 

Stans & press har förnyat certifikat för iSo 14001 gällande för 2012-2015. bolaget har installerat 
en ny kompressor som medfört ökad energibesparing samt bytt ut ventilationsaggregat som för-
bättrat värmeåtervinningen. vidare har gamla fönster bytts mot nya och rörelsesensorer för be-
lysning  installerats.

vid gustaf e bil har utarbetats en miljöpolicy med handlingsplaner som främst omfattar områderna 
yttre miljö, inköp och bränsleförbrukning. 

inom normann Olsen gruppen har Liftway startat och kommit långt med en iSo-certifiering av 
både miljö och kvalitet. arbetet beräknas bli klart 2013.

alab driver ett projekt med målsättning att minska energiförbrukningen, bland annat skall man byta 
till mer energieffektiva lysrör samt styra motorvärmarparken på ett effektivare sätt. vidare skall 
företaget undersöka möjligheten att konvertera från dagens oljeuppvärmning till pellets alternativt 
ytjord- eller bergvärme. i samband med detta kommer även möjlighet till värmeåtervinning från 
företagets målerianläggning att utredas.

Midtrailer arbetar med målet att minska påverkan på miljön från transporter genom samordning 
mellan dotterbolagen. Ett projekt för att minska elförbrukningen är genomförd vid en av företa-
gets fabriker.

landqvist arbetar med planeringen som syftar till att byta ut oljeeldning till ett gasoleldat system 
för lokaluppvärmning. En kartläggning av användningen av skärvätskeemulsioner har gjorts vilket 
har medfört att förbrukningen av dessa har kunnat minskats.     

MiLjörEDoviSning

MiLjörEDoviSning  |  15



MiDWay-aKTiEn
Midway-aktien handlas på  naSDaq oMx Stockholm ab (”Stockholmsbörsen”) Small cap i börsposter 
om 200 aktier. under 2012 omsattes totalt 1,7 (2,3) miljoner b-aktier i Midway. värdet på de omsatta 
aktierna uppgick till 29,0 Mkr (67,8 Mkr). Den genomsnittliga omsättningen av b-aktier uppgick till 6 985 
(9 086) aktier per börsdag, vilket motsvarar 0,1 Mkr (0,3 Mkr).

avslut skedde 243 (251) av 250 (253) börsdagar. under 2012 sjönk b-aktien med 8,4 % medan Six 
generalindex steg med med 12,0 %. 

En jämförelse mellan Six rx avkastningsindex och Midway-aktien per 2013-01-31 visar att sedan 
bolaget noterades har Midway-aktien stigit med 733 % medan avkastningsindex stigit med 817 %. 

Midways börsvärde per 2012-12-31 uppgick till 399 Mkr ( 436 Mkr).

förklaring till SiX RX - avkastningsindex      
Kursutvecklingen på en aktie påverkas av nivån på lämnad utdelning. En aktie som under en viss 
tidsperiod lämnar en hög utdelning får en sämre kursutveckling än om den över samma tidsperiod 
hade lämnat en lägre utdelning.

Eftersom olika aktier lämnar olika hög utdelning är det svårt att jämföra deras utveckling över 
tiden. för att kunna jämföra utvecklingen mellan aktier med olika utdelning använder man sig 
av Six rx avkastningsindex. Six rx beräknas på samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsens 
Large-, Mid- och Small-cap listor.

16  |  MiDWay-aKTiEn

0

50

100

150

200

250

300

350

400

SIX RX AvkastningsindexB-Aktien (inkl. utd.)

20122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

Källa:



antal aktier % av  kapital antal röster % av rösterna

Sten K johnson och bolag 10 629 341 43,4 52 741 241 52,5

jan bengtsson genom bolag 2 781 592 11,3 24 974 692 24,9

försäkringsaktiebolaget avanza pension 568 480 2,3 609 358 0,6

peter Svensson 345 600 1,4 3 433 500 3,4

Sv Handelsbanken Sa 340 000 1,4 3 400 000 3,4

fjärde ap-fonden 314 000 1,3 314 000 0,3

Sv Handelsbanken 270 040 1,1 270 040 0,3

Solid värde 235 000 1,0 2 350 000 2,3

Leif göransson 214 110 0,9 308 736 0,3

royal Skandia Life assurance Ltd 175 000 0,7 175 000 0,2

nordnet pensionsförsäkring ab 162 315 0,7 162 855 0,2

övriga 8 472 314 34,5 11 715 437 11,6

Summa 24 507 792 100,0 100 454 859 100,0

AktieägArstrukturen per 2012-12-31
Det institutionella ägandet uppgår till 7,5 % av kapitalet och 4,9 % av rösterna.

utdelningsutveckling

Kr 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

resultat per aktie -0,56 -0,60 1,42 -0,20 0,68 5,84 11,11 3,73 2,45 0,83

nettokassaflöde per aktie -0,50 -1,88 2,16 0,74 -1,18 5,97 12,39 6,12 5,25 3,80

Kontantutdelning 0,00 0,50 1,50 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 1,50 1,25

Sakutdelning till bokvärde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,391) 0,00

Summa lämnad utdelning 0,00 0,50 1,50 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 1,89 1,25

Skillnad mellan marknadsvärde 
och bokvärde på sakutdelning 
respektive försäljning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00

Summa av aktieägaren  
erhållen utdelning 0,00 0,50 1,50 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 2,32 1,25

Lämnad utdelning i % av  
resultat per aktie – – 106 – 294 84 45 67 77 151

Lämnad utdelning i % av  
nettokassaflöde per aktie – – 69 135 – 85 40 41 36 33

Eget kapital per aktie 22 23 26 26 27 32 31 23 21 20

1) proforma, per 2004-12-31, efter kompletteringsförvärv av 1 149 262 aktier i Sensys Traffic ab.
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AktiekApitAlets utveckling

Midways aktiekapital uppgick per 2012-12-31 till 245 077 920 kronor fördelat på 24 507 792 aktier varav 8 438 563 a-aktier och 16 069 229 
b-aktier, envar med ett kvotvärde om 10 kronor. aktie av serie a berättigar till 10 röster och av serie b till 1 röst.

AktiekApitAlets utveckling sedAn introduktionen på stockholmsbörsen 1989

Transaktion ökning av aktiekapitalet (Mkr) aktiekapital (Mkr) antal aktier

1989 - – 54,0 540 000

1991 Konvertering 34,6 88,6 886 393

1992 fondemission 1:1 88,6 177,2 1 772 786

1992 Split 2:1 – 177,2 3 545 572

1992 Konvertering 14,7 191,9 3 838 217

1993 Konvertering 26,0 217,9 4 357 886

1993 Split 5:1 – 217,9 21 789 428

1994 nyemission 7,3 225,2 22 520 272

1994 Konvertering 7,0 232,2 23 220 424

1995 Konvertering 0,9 233,1 23 314 137

1996 Konvertering 9,4 242,5 24 252 236

1997 Konvertering 2,0 244,5 24 449 122

1998 Konvertering – 244,5 24 450 550

1999 Konvertering 0,6 245,1 24 507 792

2000-2012 – – 245,1 24 507 792

totalt 191,1 245,1 24 507 792

Aktiefördelning

antal aktier antal röster

a-aktier 8 438 563 84 385 630

b-aktier 16 069 229 16 069 229

Summa 24 507 792 100 454 859
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AktiedAtA

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

resultat per aktie (kr) -0,56 -0,60 1,42 -0,20 0,68 5,84 11,11 3,73 2,45 0,83

bruttokassaflöde per aktie (kr) 1,88 0,57 4,22 1,84 1,45 7,63 14,17 7,00 5,78 4,02

nettokassaflöde per aktie (kr) -0,50 -1,88 2,16 0,74 -1,18 5,97 12,39 6,12 5,25 3,80

Eget kapital per aktie (kr) 22 23 25 26 27 32 31 23 21 20

börskurs b-aktie/Eget kapital 
per aktie (%) 74 77 168 138 87 198 210 164 116 91

börskurs b-aktie/ 
bruttokassaflöde (ggr) 8,7 31,2 10,1 19,2 16,4 8,3 4,6 5,4 3,9 4,5

börskurs b-aktie 30/12 (kr) 16,30 17,80 42,50 35,40 23,80 63,50 65,00 37,50 24,10 18,00

p/E-tal (ggr) - - 30 - 35 11 6 10 10 22

utdelning (kr) 0,00 0,50 1,50 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 2,32 1) 1,25

Direktavkastning (%) 0,0 2,8 3,5 2,8 8,4 7,9 7,7 6,7 9,6 6,9

1) av utdelningen på 2,32 kr avser kontantutdelningen 1,50 kr, medan 0,82 kr avser marknadsvärdet på utdelade aktier i Sensys.

vinst per Aktie  

årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.

p/e-tAl  

börskurs på b-aktien vid årets slut i relation till vinst per aktie.

direktAvkAstning

aktieutdelning i procent av börskurs på b-aktien vid årets slut.

bruttokAssAflöde per Aktie  

resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar i förhållande till 
genomsnittligt antal aktier.

nettokAssAflöde per Aktie

 bruttokassaflöde med avdrag för nettoinvesteringar i materiella och  
immatriella anläggningstillgångar i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

definitioner   

AktieägArstrukturen
antalet registrerade aktieägare uppgick per 2012-12-31 till 5 357 st (5 927). 

 
antal aktier

antal registrerade  
aktieägare

 
% av alla ägare

äger tillsammans  
antal aktier

 
% av alla aktier

Medeltal per  
aktieägare

1–1 000 4 055 76 1 533 447 6 378

1 101–10 000 1 174 22 3 512 569 14 2 992

10 001–20 000 68 1 979 538 4 14 405

20 001– 60 1 18 482 238 76 308 037

Summa 5 357 100 24 507 792 100 4 575
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nettoomsättning, mkr rörelseresultAt, mkr

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Teknikföretag 1 417 1 412 1 243 11 24 42

Handelsföretag 895 832 789 4 24 22

Kapitalförvaltning – – – 16 -42 15

centralt, inkl intressebolag – – – -17 -16 -14

Summa rörelsen 2 312 2 244 2 032 14 -10 65

finansnetto   -26 -11 -8

Resultat före skatt    -12 -21 57

årets skattekostnad     -2 8 -21

Årets resultat    -14 -13 36

MiDWay HoLDing 
i SaMManDrag
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nETTooMSäTTning pEr MarKnaD – KoncErnEn

63,5 % SvErigE (1 468,3 MKr)

24,5 % övriga norDEn (566,6 MKr)

12,0 % övriga (276,7 MKr)

nETTooMSäTTning pEr SEgMEnT – KoncErnEn

61,3 % TEKniK (1 416,9 MKr)

38,7 % HanDEL (894,6 MKr)

nETTooMSäTTningSuTvEcKLing 2002–2012 (MKr) rESuLTaT förE SKaTT 2002–2012 (MKr)
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nYckeltAl

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

nettoomsättning (Mkr) 2 312 2 244 2 032 1 689 2 356 2 450 2 358 2 071 2 082 1 949

varav utlandet (%) 37 33 36 43 39 37 39 39 37 34

resultat före skatt (Mkr) -12 -21 57 1 27 191 324 127 80 27

inkomstskatt (Mkr) -2 8 -21 -6 -10 -48 -51 -35 -20 -7

årets resultat (Mkr) -14 -13 36 -5 17 143 273 92 60 20

innehav utan bestämmande 
inflytandes andel (Mkr) 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Eget kapital , inkl innehav utan 
bestämmande inflytande (Mkr) 544 573 629 627 671 789 760 562 509 482

räntebärande skulder (Mkr) 401 354 264 180 185 155 203 255 268 370

räntebärande nettolåneskuld (Mkr) 353 271 171 86 92 -69 -66 150 171 280

Soliditet (%) 39 42 48 54 55 56 56 45 44 41

Skuldsättningsgrad (ggr) 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8

räntetäckningsgrad (ggr) 0,4 neg 5,5 1,1 3,0 17,6 29,6 10,0 6,0 2,2

avkastning på eget kapital (%) neg neg 6 neg 2 18 41 17 12 4

avkastning på sysselsatt kapital (%) 1 neg 7 1 4 19 34 16 10 5

bruttokassaflöde (Mkr) 46 25 104 45 36 187 348 172 150 99

nettoinvesteringar (Mkr) 58 60 51 27 65 41 44 22 13 5

nettokassaflöde (Mkr) -12 -35 53 18 -29 146 304 150 137 94

antalet anställda 1 080 1 036 935 937 1 081 1 047 955 871 870 901

varav utlandet 288 294 262 281 301 274 200 187 196 196

soliditet

Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen.

räntebärAnde nettolåneskuld

räntebärande skulder med avdrag för räntebärande fordringar,  
kortfristiga placeringar och likvida medel.

räntetäckningsgrAd

resultat före skatt plus räntekostnader i relation till räntekostnader.

skuldsättningsgrAd

räntebärande skulder i relation till eget kapital.

AvkAstning på eget kApitAl

årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

sYsselsAtt kApitAl

balansomslutning minskad med kortfristiga ej räntebärande skulder.

AvkAstning på sYsselsAtt kApitAl

resultat före skatt plus räntekostnader i relation till genomsnittligt  
sysselsatt kapital.

bruttokAssAflöde

resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar.

nettokAssAflöde

bruttokassaflöde med avdrag för nettoinvesteringar i materiella  
och immateriella anläggningstillgångar.
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förvaLTningSbEräTTELSE

verksamheten
verksamheten är uppdelad i tre segment - Teknikföretag, Handelsföretag och Kapitalförvaltning. 
för närmare beskrivning av de olika segmenten hänvisas till sidorna 8–13 i årsredovisningen. 
Midway-koncernens omsättning för 2012 uppgick till 2 312 Mkr (2 244 Mkr). rörelseresultatet 
uppgick till 14 Mkr (-10 Mkr) och resultatet före skatt till -12 Mkr (-21 Mkr).

rörelseresultatet för Teknikföretag uppgick till 11 Mkr (24 Mkr) och för Handelsföretag till 4 Mkr 
(24 Mkr).

resultatet för Kapitalförvaltning, som i huvudsak är relaterat till utvecklingen och aktiviteten 
på de nordiska börserna, uppgick till 16 Mkr (-42 Mkr).

Midway upphör med aktiv kapitalförvaltning och från och med 2013 kommer denna därför 
inte längre att redovisas som en egen verksamhetsgren. under avvecklingen kommer utfallet att 
redovisas i finansnettot.

för moderbolaget uppgick resultatet efter finansiella poster till -19 Mkr (-41 Mkr). Soliditeten 
i moderbolaget uppgick till 52 % (54 %).

Koncernens kostnader för forskning och utveckling hänför sig främst till HaKi ( framtagande av 
produkter i höghållfast stål och vidareutveckling av produkter för väderskydd) och faS (vidare-
utveckling av befintliga produkter).

Koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader uppgick till 58 Mkr (60 Mkr). 
utöver normala ersättningsinvesteringar ingår framförallt uthyrningsmaterial hos HaKi samt 
produktionsutrustning hos HaKi och Stans & press. årets planenliga avskrivningar uppgick till 
56 Mkr (51 Mkr). nettoförändringen i anläggningstillgångar beroende på köp och försäljningar 
av företag uppgick till 28 Mkr (7 Mkr). 

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i fem svenska dotterbolag. 
Koncernens tillstånds- och anmälningspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen 
genom dotterbolagen alab, gustaf E bil, HaKi, Sigarth och Stans & press. påverkan på den yttre 
miljön sker i huvudsak genom utsläpp i luft, på mark och i vatten.

finansiella risker och riskhantering
Midways finansiella riskhantering beskrivs på sidorna 37-38 i årsredovisningen.

Händelser efter balansdagen 
Efter balansdagen har det inte inträffat några väsentliga händelser som påverkar koncernens resultat 
och ställning per 2012-12-31.

bolagsstyrningsrapport
bolagsstyrningsrapporten återfinnes på sidorna 54–56.

Styrelsen och verkställande direktören för Midway Holding AB (publ) (556323-2536) får härmed 
lämna följande redogörelse för 2012 års verksamhet. Rapporterna över totalresultatet, balans-
räkningarna, kassaflödes- och eget kapitalanalyserna samt redovisningsprinciper, riskredovisning 
och noter utgör en del av årsredovisningen. Midway Holding AB är ett dotterbolag till Tibia Konsult AB 
(556154-8008). Tibia Konsult AB, som har säte i Malmö, äger 41,9 % av kapitalet och 50,4 % av 
rösterna i Midway Holding AB. Midways säte och huvudkontor är beläget i Malmö.
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Styrelsen och dess arbete
Midways styrelse består idag av fyra ledamöter, valda av bolagsstämman. bland ledamöterna finns 
två personer med anknytning till Midways största aktieägare samt två, från företagsledningen 
och de största aktieägarna, oberoende ledamöter. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande, 
såväl svensk som internationell, erfarenhet från flera olika verksamheter. Ledamöterna repre-
senterar såväl teknisk som kommersiell kompetens. under 2012 hade styrelsen sex protokollförda 
sammanträden. Styrelsen följer verksamheten såväl genom styrelsearbetet som genom den månatliga 
rapporteringen och genom informella kontakter mellan styrelsemötena. 

bolagets revisor deltar i samband med årsbokslutssammanträdet. revisorn rapporterar då sina 
iakttagelser från årets granskning direkt till styrelsen.

Styrelsen arbetar enligt fastställd arbetsordning. Styrelsen skall hålla fem ordinarie samman-
träden per räkenskapsår. Därutöver skall styrelsemöten hållas när så erfordras. 

Styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor som är 
av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse för bolaget eller koncernen. vidare har styrelsen 
att fortlöpande bedöma hur vD uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen. 

Styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. ordföranden leder 
styrelsens arbete, bevakar att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och bolags-
ordning samt ser till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsens ordförande, som ingått 
som koncernchef i bolagets ledning, avled under januari 2013. Lars frithiof tillträde den 17 januari 
2013 som ny styrelseordförande. någon ny koncernchef kommer inte att utses.vD ansvarar för 
den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. 

förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer 
för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överens-
stämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan 
bolaget och ledande befattningshavare, vilka utgörs av vD och finanschef. Styrelsens ordförande 
förhandlar ersättning med vD och vD med finanschefen. Slutliga avtal redovisas för styrelsen.

i bolagsledningen ingår peter Svensson (vD) och Leif göransson ( finanschef).
bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande be-

fattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen består av fast lön, 
pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. rörlig lön skall ej utgå.
bolagsledningen har rätt till pensioner enligt iTp-planen eller motsvarande. pensionsåldern 

är 65 år. Samtliga pensioner skall vara avgiftsbestämda.
övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta 

befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.
bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal 

kan anställning upphöra på den anställdes eller bolagets begäran med en uppsägningstid av sex 
till tolv månader. vD har under vissa förutsättningar rätt till avgångsersättning motsvarande 24 
månadslöner (med avräkning för vad han under denna tid erhåller från annan arbetsgivare).

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt 
fall finns särskilda skäl som motiverar det.
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valberedning och revisionskommitté
valberedningen består av Sten K johnson (avled under januari 2013), annika bergengren och 
jan bengtsson. valberedningen skall ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. 
Styrelsen har efter prövning valt att inte inrätta en särskild revisionskommitté utan att i stället 
handha dessa frågor i styrelsen.

aktieinformation
Den 31 december 2012 hade Midway Holding ab 24 507 792 aktier, varav 8 438 563 a-aktier 
(med tio röster vardera) samt 16 069 229 b-aktier (med en röst vardera). De två största aktieägarna 
vid årets slut var Sten K johnson och bolag och jan bengtsson genom bolag som hade 52,5 respektive 
24,9 procent av rösterna i moderbolaget. bolagsordningen innehåller inget förbehåll om rösträtts-
begränsning. Det finns inget bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier eller förvärva egna 
aktier. Midway har inte kännedom om några avtal mellan aktieägare som medför begränsningar 
i rätten att överlåta aktier.

bolagsordning
bolagsordningen innehåller inte några särskilda bestämmelser om tillsättande eller entledigande 
av styrelseledamöter och inte heller om ändring av bolagsordningen.

förslag till vinstdisposition
Koncernens disponibla medel enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår till 308,3 Mkr, av detta 
utgör årets resultat -13,8 Mkr. någon avsättning till bundna reserver i koncernbolag erfordras ej.

till årsstämmAns förfogAnde står i moderbolAget:

balanserad vinst 119 865 689

årets resultat   - 3 191 859

Summa 116 673 830

 
stYrelsen och verkställAnde direktören föreslår  
Att dessA disponerAs på följAnde sätt:

balanseras i ny räkning 116 673 830   
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koncernens rApport över totAlresultAtet
not Rörelsens intäkter och kostnader, Mkr 2012 2011
1 nettoomsättning 2 311,6 2 243,4

Kostnad för sålda varor -1 927,1 -1 839,5
bruttoresultat 384,5 403,9
försäljningskostnader -208,4 -199,4

4 administrationskostnader -169,0 -161,2
forsknings- och utvecklingskostnader -9,5 -11,2

10 resultat från andelar i intresseföretag -0,2 -0,5
7a övriga intäkter 28,0 8,9
7b övriga kostnader -11,5 -50,6
1, 2, 3, 4, 7c Rörelseresultat 13,9 -10,1

finansnetto
6 finansiella intäkter 7,7 7,0
6 finansiella kostnader -33,3 -18,1

Resultat före skatt -11,7 -21,2
21 inkomstskatt -2,1 7,7

Årets resultat -13,8 -13,5
Kassaflödessäkringar 0,0 0,0
Säkring av nettoinvesteringar 0,0 -0,4
omräkningsdifferenser -2,2 -5,6
inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0,0 0,0
övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -2,2 -6,0
Summa totalresultat för året -16,0 -19,5

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -14,7 -14,8
innehav utan bestämmande inflytande 0,9 1,3

-13,8 -13,5
Summa totalresultat för året hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -16,9 -20,8
innehav utan bestämmande inflytande 0,9 1,3

-16,0 -19,5
vinst per aktie, beräknat på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 
(ingen utspädningseffekt föreligger, beräknat på 24 507 792 aktier) -0,60 -0,60
vinst per aktie, beräknat på summa totalresultat för året hänförligt till moderbolagets  
aktieägare (ingen utspädningseffekt föreligger, beräknat på 24 507 792 aktier) -0,69 -0,85
föreslagen utdelning per aktie, 24 507 792 aktier 0,00 0,50

koncernens rApport över förändringAr i eget kApitAl
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

aktiekapital reserver balanserad vinst Summa
innehav utan  

bestämmande inflytande
Summa eget  

kapital
eget kapital 2011-01-01 245,1 -10,6 386,8 621,3 7,5 628,8

totalresultat
årets resultat  -14,8 -14,8 1,3 -13,5
övrigt totalresultat -6,0 -6,0 -6,0
Summa totalresultat 0,0 -6,0 -14,8 -20,8 1,3 -19,5

transaktioner med ägare
utdelning -36,8 -36,8 -36,8
förvärv av dotterföretag 0,0 0,0
Summa transaktioner med ägare 0,0 0,0 -36,8 -36,8 0,0 -36,8

 
eget kapital 2011-12-31 245,1 -16,6 335,2 563,7 8,8 572,5

eget kapital 2012-01-01 245,1 -16,6 335,2 563,7 8,8 572,5

totalresultat
årets resultat  -14,7 -14,7 0,9 -13,8
övrigt totalresultat -2,2 -2,2 -2,2
Summa totalresultat 0,0 -2,2 -14,7 -16,9 0,9 -16,0

Transaktioner med ägare
utdelning -12,2 -12,2 -12,2
förvärv av dotterföretag 0,0 0,0
Summa transaktioner med ägare 0,0 0,0 -12,2 -12,2 0,0 -12,2

 

eget kapital 2012-12-31 245,1 -18,8 308,3 534,6 9,7 544,3
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koncernens bAlAnsräkning

not tillgångar, Mkr 2012-12-31 2011-12-31

anläggningstillgångar

8 immateriella tillgångar

Dataprogramvaror m m 1,6 1,1

goodwill 108,8 88,6

Summa immateriella tillgångar 110,4 89,7

8 Materiella anläggningstillgångar

byggnader och mark 226,4 232,3

Maskiner och andra tekniska anläggningar 83,9 69,4

inventarier, verktyg och installationer 103,5 95,8

pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0,3 5,5

Summa materiella anläggningstillgångar 414,1 403,0

finansiella anläggningstillgångar 

10 andelar i intresseföretag 3,2 5,2

fordringar hos intresseföretag 0,8 1,1

11 andra långfristiga värdepappersinnehav 7,2 16,5

andra långfristiga fordringar  1,9 3,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 13,1 26,5

Summa anläggningstillgångar 537,6 519,2

Omsättningstillgångar

varulager m m  

råvaror och förnödenheter  137,2 145,0

varor under tillverkning  38,4 45,1

färdiga varor och handelsvaror  272,4 263,4

pågående arbete för annans räkning  1,6 1,0

förskott till leverantörer 7,5 5,9

Summa varulager 457,1 460,4

kortfristiga fordringar

13 Kundfordringar 295,5 267,2

Skattefordringar 15,2 8,3

övriga fordringar 10,9 9,9

14 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31,4 28,8

Summa kortfristiga fordringar 353,0 314,2

13a kortfristiga placeringar 1,8 5,1

12 likvida medel 46,0 78,3

Summa omsättningstillgångar 857,9 858,0

Summa tillgångar 1 395,5 1 377,2
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koncernens bAlAnsräkning

not eget kapital och skulder, Mkr 2012-12-31 2011-12-31

Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare

aktiekapital 245,1 245,1

reserver -18,8 -16,6

balanserad vinst 308,3 335,2

534,6 563,7

innehav utan bestämmande inflytande 9,7 8,8

Summa eget kapital 544,3 572,5

16, 17 långfristiga skulder

16, 17 Skulder till kreditinstitut (not 16) 77,2 74,6

övriga skulder  9,4 9,1

15 avsättningar 55,3 48,4

21 uppskjutna skatteskulder 16,5 20,3

Summa långfristiga skulder 158,4 152,4

kortfristiga skulder

16, 17 Skulder till kreditinstitut 323,7 279,7

förskott från kunder 12,3 12,1

Leverantörsskulder 163,9 158,2

Skatteskulder  7,7 5,0

13b Derivatinstrument 32,5 55,6

övriga skulder 49,4 45,6

19 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 103,3 96,1

Summa kortfristiga skulder 692,8 652,3

Summa eget kapital och skulder 1 395,5 1 377,2

18 Ställda säkerheter 249,6 250,8

20 eventualförpliktelser 6,8 2,5
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koncernens kAssAflödesAnAlYs
not Mkr 2012 2011

Resultat från den löpande verksamheten

resultat före skatt -11,7 -21,2

justering för poster som inte ingår i kassaflödet -4,7 26,6

8 avskrivningar 56,0 50,2

betald skatt -9,7 -15,5

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 29,9 40,1

förändring av rörelsekapital

förändring av varulager 31,1 -56,8

förändring av kortfristiga fordringar -17,8 23,7

förändring av kortfristiga skulder -18,4 18,4

kassaflöde från den löpande verksamheten 24,8 25,4

investeringsverksamheten

8 investeringar i anläggningstillgångar -73,9 -73,3

8 Sålda anläggningstillgångar 28,1 13,7

24 investeringar i dotterbolag -11,7 -13,5

utdelning från långfristiga värdepappersinnehav – –

nettoinvestering i aktier och övriga värdepapper 2,5 -8,6

kassaflöde från investeringsverksamheten -55,0 -81,7

finansieringsverksamheten

amortering / upptagna lån -13,6 -27,7

betald utdelning -12,2 -36,8

förändring av kortfristiga finansiella skulder 23,7 106,3

kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,1 41,8

Årets kassaflöde -32,3 -14,5

Likvida medel vid årets början 78,3 92,8

likvida medel vid periodens slut 46,0 78,3

tilläggsupplysning

under perioden betald ränta 20,2 12,2

under perioden erhållen ränta 7,7 7,1

Specifikation av poster som ej ingår i kassaflödet

resultat från andelar i intressebolag 0,2 0,5

upplösning av negativ goodwill – –

nedskrivning av värdepappersinnehav 12,7 5,9

värdering av derivatinstrument – 22,0

förändring av avsättningar -17,6 -1,8

-4,7 26,6
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moderbolAgets resultAträkning
not RöRelSenS intÄkteR OcH kOStnaDeR, Mkr 2012 2011

4 administrationskostnader -15,8 -15,5

övriga rörelseintäkter 22,4 5,8

övriga rörelsekostnader – -41,7

RöRelSeReSultat 6,6 -51,4

Resultat från finansiella investeringar

5 resultat från andelar i koncernföretag -9,7 21,4

 
6

resultat från övriga värdepapper och fordringar som är  
anläggningstillgångar -12,1 -2,4

6 ränteintäkter och liknande resultatposter 13,1 8,2

6 räntekostnader och liknande resultatposter -17,2 -16,9

Resultat efter finansiella poster -19,3 -41,1

bokslutsdispositioner 22,0 14,8

21 Skatt på årets resultat -5,9 7,4

ÅRetS ReSultat -3,2 -18,9

Moderbolagets resultat överensstämmer med Moderbolagets totalresultat.

moderbolAgets eget kApitAl

aktiekapital reservfond fria reserver Summa

eget kapital 2011-01-01 245,1 52,4 187,8 485,3

totalresultat

årets resultat -18,9 -18,9

övrigt totalresultat 0,0

Summa totalresultat 0,0 0,0 -18,9 -18,9

transaktioner med ägare

utdelning -36,8 -36,8

Summa transaktioner med ägare 0,0 0,0 -36,8 -36,8

eget kapital 2011-12-31 245,1 52,4 132,1 429,6

aktiekapital reservfond fria reserver Summa

eget kapital 2012-01-01 245,1 52,4 132,1 429,6

totalresultat

årets resultat -3,2 -3,2

övrigt totalresultat 0,0

Summa totalresultat 0,0 0,0 -3,2 -3,2

transaktioner med ägare

utdelning -12,2 -12,2

Summa transaktioner med ägare 0,0 0,0 -12,2 -12,2

eget kapital 2012-12-31 245,1 52,4 116,7 414,2
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moderbolAgets bAlAnsräkning

not tillgångar, Mkr  2012-12-31  2011-12-31

anläggningstillgångar

Materiella och finansiella anläggningstillgångar  

9 andelar i koncernföretag 595,9 564,9

10 andelar i intresseföretag 3,3 4,5

uppskjuten skattefordran 9,4 15,3

fordringar hos intresseföretag 0,8 1,0

11 andra långfristiga värdepappersinnehav 4,0 14,9

Summa finansiella anläggningstillgångar 613,4 600,6

Summa anläggningstillgångar 613,4 600,6

Omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

fordringar hos koncernföretag 199,4 214,4

Skattefordringar 4,6 2,2

14 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,6 0,9

Summa kortfristiga fordringar 204,6 217,5

13a kortfristiga placeringar 1,8 5,1

12 kassa och bank 0,0 24,9

Summa omsättningstillgångar 206,4 247,5

Summa tillgångar 819,8 848,1

eget kapital och skulder, Mkr  2012-12-31  2011-12-31

22 eget kapital

bundet eget kapital

aktiekapital  (24 507 792 aktier, kvotvärde 10 kr) 245,1 245,1

reservfond 52,4 52,4

Summa bundet eget kapital 297,5 297,5

fritt eget kapital

balanserad vinst 119,9 151,0

årets resultat -3,2 -18,9

Summa fritt eget kapital 116,7 132,1

Summa eget kapital 414,2 429,6

Obeskattade reserver 20,7 42,7

långfristiga skulder

övriga skulder  9,4 6,8

Summa långfristiga skulder 9,4 6,8

kortfristiga skulder

16, 17 Skulder till kreditinstitut 286,2 244,5

Leverantörsskulder 0,2 –

Skulder till koncernföretag 49,7 65,8

13b Derivatinstrument 32,5 55,6

övriga skulder 4,6 0,9

19 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,3 2,2

Summa kortfristiga skulder 375,5 369,0

Summa eget kapital och skulder 819,8 848,1

18 Ställda säkerheter 0,0 0,0

20 eventualförpliktelser 79,3 79,5
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moderbolAgets kAssAflödesAnAlYs

Mkr 2012 2011

Resultat från den löpande verksamheten

resultat efter finansiella poster -19,3 -41,1

justering för poster som inte ingår i kassaflödet 12,1 27,9

betald skatt -2,4 -3,1

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -9,6 -16,3

förändring av rörelsekapital

förändring av kortfristiga fordringar 15,3 -6,5

förändring av kortfristiga skulder -35,2 -6,3

kassaflöde från den löpande verksamheten -29,5 -29,1

investeringsverksamheten

nettoinvestering i aktier och övriga värdepapper -27,5 -10,4

kassaflöde från investeringsverksamheten -27,5 -10,4

finansieringsverksamheten

betald utdelning -12,2 -36,8

förändring av skulder till kreditinstitut 44,3 90,9

förändring av långfristiga finansiella fordringar – 0,3

kassaflöde från finansieringsverksamheten 32,1 54,4

Årets kassaflöde -24,9 14,9

Likvida medel vid årets början 24,9 10,0

likvida medel vid periodens slut 0,0 24,9

tilläggsupplysningar

under perioden betald ränta uppgår till 17,2 16,9

under perioden erhållen ränta uppgår till 13,1 8,2

Specifikation av poster som ej ingår i kassaflödet

nedskrivning av värdepappersinnehav 12,1 5,9

värdering av derivatinstrument – 22,0

12,1 27,9
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rEDoviSningSprincipEr  
ocH riSKrEDoviSning

Denna koncernredovisning har den 6 mars 2013 godkänts av 
styrelsen för offentliggörande.

Koncernredovisningen för Midway Holding-koncernen har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen, rfr 1 (kompletterande 
redovisningsregler för koncerner) och international financial 
reporting Standards (ifrS) sådana de antagits av Eu. Moder-
bolagets funktionella valuta är svenska kronor som också är 
rapporteringsvalutan för såväl moderbolaget som koncernen. 
Koncernredovisningen är upprättad enligt anskaffningsvärde-
metoden förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och 
skulder, vilka värderas till verkligt värde. finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, 
finansiella tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via årets resultat eller som finansiella 
tillgångar som kan säljas.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de bolag som 
direkt eller indirekt innehas till mer än 50 % av röstvärdet eller där 
Midway på annat sätt utövar bestämmande inflytande. Detta 
innebär att Midway direkt eller indirekt har rätten att utforma 
finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer 
med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. 
förvärvade bolag ingår i koncernens redovisning från och med 
förvärvstidpunkten. avyttrade bolag medräknas till och med 
avyttringstidpunkten.

a) nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
inga av de ifrS eller ifric-tolkningar som för första gången är 
obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2012 
har haft någon väsentlig inverkan på koncernen

Midway Holding AB (publ) (556323-2536) – noterat på NASDAQ OMX Stockholm – är ett dotterbolag 
till Tibia Konsult AB (556154-8008). Tibia Konsult AB, som har sitt säte i Malmö, äger 41,9 % av 
kapitalet och 50,4 % av rösterna i Midway Holding AB. Midways säte och huvudkontor är beläget 
i Malmö. Midway-koncernen består i huvudsak av 15 helägda mindre och medelstora företag 
samt det till 67,7 % ägda Byggnads AB Lennart Eriksson. Verksamheten är uppdelad i tre segment, 
Teknikföretag, Handelsföretag och Kapitalförvaltning.

b)  nya och ändrade standarder, samt tolkningar som ska 
tillämpas för första gången för räkenskapsår som påbörjas 
1 januari 2012 eller därefter men som för närvarande inte 
är relevanta för koncernen (men som kan påverka redo-
visningen av framtida transaktioner och affärshändelser).

•  ifRS 7 ökad transparens i upplysningar om överföringar av 
finansiella tillgångar.

c)  nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga 
standarder som ännu inte har trätt i kraft eller antagits av 
eu men som bedöms kunna få någon effekt på koncernen.

•  iaS 1 har införts ändringar avseende övrigt totalresultat. Den 
mest väsentliga förändringen i den ändrade iaS 1 är kravet att 
de poster som redovisas i ”övrigt totalresultat” ska presenteras 
fördelat på två grupper. fördelningen baseras på om posterna kan 
komma att omklassificeras till resultaträkningen (omklassifice-
ringsjusteringar) eller ej. ändringen behandlar inte frågan om 
vilka poster som ska ingå i ”övrigt totalresultat” utan är endast 
av upplysningskaraktär.

•  iaS 19 ändrades i juni 2011. ändringen kommer påverka koncernen 
eftersom de aktuariella vinsterna och förlusterna kommer att 
redovisas i övrigt totalresultat när de inträffar. Kostnader för 
tjänstgöring under tidigare år kommer att redovisas när de in-
träffar, räntekostnader och förväntad avkastning på förvaltnings-
tillgångar kommer ersättas med en nettoräntekostnad som är 
beräknad genom att använda diskonteringsräntan för den för-
månsbestämda nettoskulden. ingående eget kapital för 2012 
kommer att påverkas negativt med anledning av den ändrade 
redovisningsprincipen med -26 Mkr. vidare kommer de ändrade 
principerna att påverka övrigt totalresultat 2012 med 3 Mkr. 
Samtliga belopp är före skatt. Effekten på årets resultat 2012 
bedöms ej väsentlig. 
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alla belopp i Mkr om ej annat framgår av texten
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•  ifRS 9 “financial instruments” hanterar klassificering, värdering 
och redovisning av finansiella skulder och tillgångar. ifrS 9 gavs 
ut i november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 2010 
för finansiella skulder och ersätter de delar i iaS 39 som är rela-
terat till klassificering och värdering av finansiella instrument. 
ifrS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika 
kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upp-
lupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid första redo-
visningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktä-
ristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. för finansiella 
skulder sker inga stora förändringar jämfört med iaS 39. Den 
största förändringen avser skulder som är identifierade till verkligt 
värde. för dessa gäller att den del av verkligt värdeförändringen 
som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt 
totalresultat istället för resultatet såvida detta inte orsakar in-
konsekvens i redovisningen (accounting mismatch). Koncernen 
har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räken-
skapsår som börjar 1 januari 2015 och har ännu inte utvärderat 
effekterna. Koncernen kommer att utvärdera effekterna av de 
återstående faserna avseende ifrS 9 när de är slutförda av iaSb.

•  ifRS 10 ”consolidated financial statements” bygger på redan 
existerande principer då den identifierar kontroll som den av-
görande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas i  
koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning 
för att bistå vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att 
bedöma. Koncernen avser att tillämpa ifrS 10 för det räken-
skapsår som börjar 1 januari 2013 och har ännu inte utvärderat 
den fulla effekten på de finansiella rapporterna.

•  ifRS 12 - upplysningskrav avseende innehav i bl a dotterföretag, 
intresseföretag och joint arrangements, innehåller upplysnings-
krav för alla former av innehav i andra företag. Koncernen har 
påbörjat bedömningen av effekterna för gruppen.

•  ifRS 13 - värdering till verkligt värde. Syftet med ifrS 13 är att 
öka enhetligheten och minska komplexiteten genom att definiera 
vad som ska anses vara verkligt värde samt vilka upplysningar 
som ska lämnas. Koncernen har påbörjat bedömningen av 
effekterna för gruppen.

d)  nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga 
standarder som ännu inte har trätt i kraft eller godkänts 
av eu som i nuläget inte bedöms få någon väsentlig effekt 
på koncernen: 

följande, nya standards samt ändringar av och tolkningar av be-
fintliga standards har ännu inte trätt i kraft eller godkänts av Eu 
ifrS 1, ifrS 7, ifrS 10, ifrS 11, iaS 1, iaS 12, iaS 27 samt iaS 28.

Omräkning av utländsk valuta
(a) funktionell valuta och rapportvaluta
poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna 
i koncernen är värderade i den valuta som används i den eko-
nomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt 
( funktionell valuta). i koncernredovisningen används SEK, som 
är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.

(b) transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till SEK enligt de valuta-
kurser som gäller på transaktionsdagen. valutakursvinster och 
-förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs, redovisas i årets resultat. 
omräkningsdifferenser för icke-monetära poster, såsom aktier 
som värderas till verkligt värde via årets resultat, redovisas som 
en del av verkligt värde-vinst/-förlust.

(c) koncernföretag
resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har 
en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till 
koncernens rapportvaluta enligt följande:  

•  tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 
omräknas till balansdagskurs. 

•  intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna 
omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna genom-
snittliga kurs inte är en rimlig approximation av den ackumulerade 
effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket fall 
intäkter och kostnader omräknas per transaktionsdagen), och

•  alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat.

Dotterföretag
förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv 
av dotterföretag. anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av 
verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 
egenkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder 
per överlåtelsedagen. i köpeskillingen ingår även verkligt värde på 
alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse 
om villkorad köpeskilling. förvärvsrelaterade kostnader kostnads-
förs när de uppstår. identifierbara förvärvade tillgångar och över-
tagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv vär-
deras inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen oavsett 
omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. 
Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara för-
värvade nettotillgångar redovisas som goodwill. om anskaffnings-
kostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotter-
företagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i 
årets resultat.



transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande
Koncernen behandlar transaktioner med innehavare utan be-
stämmande inflytande som transaktioner med koncernens aktie-
ägare. vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande 
redovisas skillnaden mellan erlagd köpeskilling och den faktiska 
förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets 
nettotillgångar i eget kapital. vinster och förluster på avyttringar 
till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i 
eget kapital. 

när koncernen inte längre har ett bestämmande eller betydande 
inflytande, omvärderas varje kvarvarande innehav till verkligt 
värde och ändringen i redovisat värde redovisas i årets resultat. 
Det verkliga värdet används som det första redovisade värdet och 
utgör grund för den fortsatta redovisningen av det kvarvarande 
innehavet som intresseföretag, joint venture eller finansiell till-
gång. alla belopp avseende den avyttrade enheten som tidigare 
redovisats i övrigt totalresultat, redovisas som om koncernen direkt 
hade avyttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna. Detta kan 
medföra att belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat 
omklassificeras till resultatet. om ägarandelen i ett intresseföretag 
minskar men ett betydande inflytande ändå kvarstår, omklassifi-
ceras, i de fall det är relevant, bara en proportionell andel av de 
belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat till resultatet.

Tidigare har transaktioner med innehavare utan bestämmande 
inflytande behandlats som transaktioner med utomstående part 
från koncernens perspektiv. avyttringar gav då upphov till vinster 
eller förluster i årets resultat och förvärv medförde att goodwill 
redovisades. vid avyttring av hela eller en del av ett innehav, 
omklassificerades en proportionell andel av de reserver som var 
hänförliga till dotterföretaget till årets resultat eller fördes direkt 
till balanserade vinstmedel.

intressebolag
Med intressebolag avses bolag där koncernen äger mellan 20 och 
50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande 
över den driftsmässiga och finansiella styrningen. intressebolag 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att kon-
cernens andel av bolagets resultat ingår i koncernens resultat.

intäktsredovisning
intäkter vid försäljning av varor redovisas när alla väsentliga risker 
och rättigheter som är förknippade med äganderätten övergått 
till köparen, vilket normalt inträffar vid leverans. intäkter inne-
fattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive 
mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncern-
intern försäljning.

34  | rEDoviSningSprincipEr ocH riSKrEDoviSning

utöver försäljning av varor förekommer uthyrning av ställnings-
material och maskiner, främst till byggnads- och anläggningsin-
dustrin. Dessa intäkter redovisas i den period under vilken ut-
hyrningen äger rum. intäkter från fastighetsuthyrning redovisas 
som övriga rörelseintäkter i den period till vilka de hänför sig.

leasing
Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som 
finansiell eller operationell leasing. finansiell leasing föreligger 
då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade 
med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. i annat 
fall klassificeras leasingavtalen som operationella.

utvecklingsutgifter
utgifter för produktanpassningar belastar rörelseresultatet löpande 
och redovisas som forsknings- och utvecklingskostnader i årets 
resultat. inga utgifter för utveckling har klassificerats som im-
materiell tillgång då kriterierna för aktivering ej uppfyllts.

lånekostnader
Lånekostnader kostnadsförs i den period till vilka de hänför sig.

inkomstskatter
i resultaträkningsposten inkomstskatt redovisas aktuell och 
uppskjuten inkomstskatt för svenska och utländska koncernbolag 
enligt gällande skattesats i respektive land. Den statliga inkomst-
skatten i Sverige uppgick under 2012 och 2011 till 26,3 % och be-
räknas på redovisat resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster 
och med avdrag för ej skattepliktiga intäkter samt övriga avdrag, 
främst skattefria utdelningar från dotterbolag. 

vid redovisning av uppskjutna skatter tillämpas balansräknings-
metoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och 
skattefordringar för alla temporära skillnader mellan bokförda 
respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt 
för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. uppskjutna 
skatteskulder och skattefordringar beräknas utifrån gällande 
skattesats utan diskontering. uppskjutna skattefordringar redo-
visas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära 
skillnaderna kan utnyttjas.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har redovisats till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och 
eventuell nedskrivning. avskrivningar enligt plan baseras på an-
skaffningsvärdet med hänsyn tagen till eventuella nedskrivningar 
och periodiseras linjärt efter bedömd nyttjandeperiod. nyttjande-
period omprövas när behov anses föreligga. avskrivningar görs 
ej på mark. 



bolagets samtliga fastigheter klassificeras såsom rörelsefastigheter 
då fastigheterna framförallt används för produktion av varor och 
tjänster.

AvskrivningAr enligt plAn bAserAs på till-
gångArnAs AnskAffningsvärden och den 
beräknAde nYttjAndeperioden;

Dataprogramvaror m.m. 10–20 %

byggnader 2–5 %

Maskiner och tekniska anläggningar  10–30 %

inventarier och verktyg 10–30 %

nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av 
utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att 
det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En ned-
skrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. återvinningsvärdet är det 
högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljnings-
kostnader och nyttjandevärdet. vid bedömning av nedskrivnings-
behov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns se-
parata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).

immateriella tillgångar
goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet över-
stiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade 
dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. 
goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella 
tillgångar. goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt 
nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. vinst eller förlust vid avyttring 
av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill 
som avser den avyttrade enheten. goodwill fördelas på kassage-
nererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. 
övriga immateriella tillgångar består av dataprogramvaror m m.

kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde. En reservering för värde-
minskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis 
för att koncernen inte kommer att erhålla alla belopp som är för-
fallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Det reserverade 
beloppet redovisas i årets resultat.
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varulager
Koncernens varulager redovisas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. anskaffningsvärdet fastställs 
med användning av först in, först ut-metoden (fifu). anskaffnings-
värdet för färdiga varor och pågående arbeten består av råmaterial, 
direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta till-
verkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). 
Lånekostnader ingår inte. nettoförsäljningsvärdet är det upp-
skattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med 
avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

fordringar
fordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde och till det 
belopp som beräknas inflyta, vilket överensstämmer med verkligt 
värde om inget annat redovisas i not. Midway har inga fordringar 
där räntevillkoren avviker från marknadsränta.

kortfristiga placeringar
Samtliga kortfristiga placeringar är klassificerade som finansiella 
tillgångar vilka värderas till verkligt värde (börsvärde då detta 
finns eller, i andra fall, beräknat marknadsvärde per balansdagen) 
via årets resultat (inkluderas i övriga intäkter).

Derivatinstrument
Derivatinstrument avser verkligt värde på optioner och terminer 
med löptider huvudsakligen mellan en och fjorton månader. 
verkligt värde på derivatinstrument baseras på noterade mark-
nadspriser på balansdagen och värdeförändringar redovisas 
omedelbart i årets resultat under övriga intäkter och kostnader. 
värdeförändringarna på de derivatinstrument som har ingåtts för 
säkring av nettoinvesteringar i främmande valuta samt säkring 
av kassaflöden i utländska valutor redovisas i övrigt totalresultat.

långfristiga placeringar
Långfristiga placeringar värderas till marknadsvärde vilket baseras 
på relevanta värderingsmodeller. Koncernen har valt att klassificera 
långfristiga placeringar som finansiella tillgångar som kan säljas 
och eventuella värdeförändringar redovisas i övrigt totalresultat 
alternativt redovisas till verkligt värde över årets resultat.

Skulder, avsättningar och eventualförpliktelser
Skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader, och därefter till upplupet anskaffningsvärde.

avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell 
förpliktelse till följd av tidigare händelser och det är mer sannolikt 
att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så 
inte sker och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. be-
räkning görs med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar 
aktuell tid och risk. 



Eventualförpliktelser redovisas om det föreligger ett möjligt åta-
gande som bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser 
och det inte är troligt att ett utflöde av en resurs kommer att krä-
vas eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
noggrannhet.

ersättningar till anställda
vissa befattningshavare har, som komplement till sin fasta lön, 
en prestationsbaserad bonus. all bonus är kontant och begrän-
sad till viss andel av fast lön.

avgångsvederlag
Koncernen redovisar avgångsvederlag när den är förpliktigad att 
betala sådant.

pensionsförpliktelser
Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda 
pensionsplaner. En förmånsbestämd pensionsplan är en pen-
sionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån en an-
ställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller 
flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid eller lön. En avgifts-
bestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncer-
nen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet, vanligtvis 
ett försäkringsbolag.

Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser 
att betala ytterligare avgifter om försäkringsbolaget inte har till-
räckliga tillgångar för att betala de ersättningar till anställda 
som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under inne-
varande eller tidigare perioder.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmåns-
bestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda 
förpliktelsen på balansdagen minus verkligt värde på förvalt-
ningstillgångarna, med justeringar för ej redovisade aktuariella 
vinster/förluster för tjänstgöring under tidigare perioder. Den 
förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av 
oberoende aktuarier med tillämpning av den s k projected unit 
credit method. nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen 
fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden 
med användning av räntesatsen för förstklassiga företagsobliga-
tioner eller statsobligationer som är utfärdade i samma valuta 
som ersättningarna kommer att betalas i och med löptider jäm-
förbara med den aktuella pensionsskuldens.

aktuariella vinster och förluster till och med 2012 som uppstår 
från erfarenhets-baserade justeringar och förändringar i aktuariella 
antaganden överstigande det högre av 10 % av värdet på förvaltnings-
tillgångarna och 10 % av den förmånsbestämda förpliktelsen, 
kostnads- eller intäktsförs över de anställdas uppskattade genom-
snittliga återstående tjänstgöringstid.
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Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas 
direkt i årets resultat, om inte förändringarna i pensionsplanen 
är villkorade av att de anställda kvarstår i tjänst under en angiven 
period (intjänandeperioden). i sådana fall fördelas kostnaden 
avseende tjänstgöring under tidigare perioder linjärt över in-
tjänandeperioden.

för avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter 
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner 
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. 
avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till 
betalning. förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av fram-
tida betalningar kan komma koncernen tillgodo.

åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän 
i Sverige tryggas genom en försäkring i alecta. Enligt ett uttalande 
från redovisningsrådets akutgrupp, ufr 3, är detta en förmåns-
bestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. för räkenskaps-
året 2012 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som 
gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd 
plan. pensionsplanen enligt iTp som tryggas genom en försäkring 
i alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. alectas 
överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de för-
säkrade. vid utgången av 2012 uppgick alectas överskott i form av 
den kollektiva konsolideringsnivån till 129 % (113 %). Den kollektiva 
konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på alectas till-
gångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt 
alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte 
överensstämmer med iaS 19.

Segmentredovisning
Midway styr och mäter sin verksamhet i tre segment, Handelsföretag, 
Teknikföretag och Kapitalförvaltning. Handelsföretag består av 
icke tillverkande företag och beskrivs på sidorna 8–9 i årsredo-
visningen. Teknikföretag består av tillverkande företag och beskrivs 
på sidorna 10–13 i årsredovisningen. Kapitalförvaltning, som inte 
belastas med interna förvaltningskostnader, bedriver handel med 
aktier och derivat och beskrivs på sidan 13 i årsredovisningen.

resultatet av Kapitalförvaltningen redovisas under rubriken 
”övriga intäkter/kostnader” i rapport över totalresultatet. 
upplysningar om intäktsslag och intäkts- och kostnadsredovis-
ning för segmenten lämnas i not 1.

finansiell riskhantering
Midway arbetar internationellt och är därför exponerad, förutom 
för ränte- och finansieringsrisker, även för valutarisker. utgångs-
punkten för koncernens finansverksamhet är att de finansiella 
riskerna, som företaget exponeras för som en följd av affärsverk-
samheten, skall minimeras.



finanspolicy och organisation
Midways finanspolicy anger ramar för hur olika typer av finansiella 
risker skall hanteras och med vilken riskexponering verksamheten 
skall bedrivas. Huvudansvaret för samtliga finansiella risker är 
centraliserad till koncernledningen. för att uppnå stordriftsför-
delar och synergieffekter och för att minimera hanteringsrisker 
är Midways finansiella verksamhet huvudsakligen koncentrerad 
till moderbolaget. Huvudinriktningen är att eftersträva en låg 
riskprofil. för att få maximal tillgänglighet till och avkastning på 
kapitalet har flödena i den svenska verksamheten koncentrerats 
till koncernkonto i två banker. Moderbolaget fungerar som kon-
cernens internbank och svarar bl a för upplåning av dotterbolagens 
rörelsekapital. när det gäller optioner används i huvudsak utställda 
säljoptioner i 10 -20 aktier som är noterade på de nordiska börserna, 
med en löptid om 1-14 månader. i betydligt mindre omfattning 
används utställda köpoptioner på egna innehav. när transaktioner 
med utställda köpoptioner genomförs, då inte underliggande aktier 
finns i egen ägo, används alltid skydd för att begränsa förlustrisken 
vid en kraftig kursuppgång.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån påverkar 
Midways finansieringskostnader uppåt eller nedåt. per 2012-12-31 
uppgick koncernens netto av likvida medel och räntebärande 
skulder till -355 Mkr (-276 Mkr). En förändring av genomsnitts-
räntan med 1 procentenhet baserat på aktuell nettolåneskuld 
påverkar finansnettot med ca 3,6 Mkr (ca 2,8 Mkr), utan hänsyn 
tagen till eventuella ränteswappar.

Koncernens räntepolicy är att så långt som möjligt använda sig 
av en rörlig ränta. Detta är möjligt eftersom koncernens finansiella 
ställning är stark.

valutarisk
förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat, eget 
kapital och konkurrenssituation på olika sätt.

transaktionsexponering
Dotterbolag med väsentliga kassaflöden i utländska valutor säkrar 
framtida transaktioner, säkring av dessa transaktioner sker med 
valutaterminer, mycket sannolika transaktioner säkringsredovisas.

resultatpåverkan då inköp och försäljning sker i olika valutor.
försäljning till exportmarknaderna sker dels i SEK dels i lokala 
valutor. Midways exportförsäljning sker i allt väsentligt i SEK och 
Eur. En del valutarisk, vid försäljning i utländsk valuta, motverkas 
av inköp i samma valuta. för att reducera valutariskerna ytterligare 
terminssäkras en del av flödena. i den mån kassaflödena tillför-
litligt kunnat prognosticerats redovisas värdeförändringen för 
terminerna i övrigt totalresultat.
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Omräkningsexponering
resultatpåverkan vid omräkning av utländska dotterbolags resultat 
till svenska kronor. påverkan på eget kapital vid omräkning av 
utländska dotterbolags nettotillgångar till svenska kronor.

vid omräkning av utländska dotterbolags resultaträkningar har 
förändrade valutakurser under 2012 påverkat Midways rörelse-
resultat med -0,5 Mkr (0,0 Mkr) och resultatet före skatt med 
-0,4 Mkr (0,1 Mkr).

per 2012-12-31 uppgick nettotillgångarna i koncernens utländska 
dotterbolag, omräknade till balansdagskurs, till 197 Mkr. 

årets omräkningsdifferenser, som redovisas i övrigt totalresultat, 
uppgick till -2,2 Mkr. De mest betydelsefulla valutorna i koncernen 
är noK, DKK, Eur och gbp.

indirekt exponering  
påverkan på konkurrenssituationen mellan olika företag beroende 
på att de har olika valutabas för sina kostnader.

Ett företags konkurrenskraft bestäms till stor del av produktions-
kostnaderna, som starkt påverkas av var i världen produktionen 
sker. inom Midway-koncernen är produktionen förlagd till Sverige 
förutom en mindre del i Estland, finland, polen, Turkiet och ungern.

prisrisk
Koncernen exponeras för prisrisk avseende aktier på grund av 
placeringar som innehas av koncernen och som i koncernens 
balansräkning klassificeras som tillgångar värderade till verkligt 
värde via rapport över totalresultatet. för att hantera denna 
prisrisk sprider Midway-koncernen sina placeringar. Spridningen i 
portföljen görs i enlighet med de begränsningar som fastställts 
av moderbolagets styrelse. Samtliga placeringar är noterade på 
de nordiska börserna. Styrelsen har anslagit en ram för handel 
med marknadsnoterade aktier och derivat. Den totala risken har 
tidigare begränsats till 250 Mkr, detta sänktes under slutet av 
2011 till 125 Mkr. Därutöver får en placering i ett enskilt företag 
aldrig överstiga 30 Mkr. under 2012 har denna handel redovisat 
ett resultat på 16 Mkr (-42 Mkr). Total exponering uppgick per 
2012-12-31 till 108 Mkr (177 Mkr), varav 2 Mkr (5 Mkr) var placerade 
i aktier. om värdet på de underliggande aktierna hade försvagats 
med 1% med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat 
per den 31 december 2012 ha varit 0-2 Mkr lägre.



likviditetsrisk
Likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt 
med likvida medel och kortfristiga placeringar med en likvid 
marknad, tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter 
och möjligheten att stänga marknadspositioner. på grund av 
verksamhetens dynamiska karaktär bibehåller koncernfinans 
flexibiliteten i finansieringen genom att upprätthålla avtal om 
lyftningsbara krediter. Ledningen följer också rullande prognoser 
för koncernens likviditetsreserv på basis av förväntade kassaflöden. 
bolagets övriga finansiella skulder förfaller enligt följande 
(optionernas förfallostruktur uppgjort på bruttobasis):

 2012 2011

optioner* Skulder optioner* Skulder

< 1 år 71 606 101 540

mellan 1–2 år 65 68 76 68

mellan 2–5 år 8 8

> 5 år 3 3

136 685 177 619

* avser optionernas bruttoutflöden.

kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är dels att trygga 
koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet dels att kortsiktigt 
ha en viss överkonsolidering för att ha ett finansiellt handlings-
utrymme när förutsättningarna för förvärv bedöms som gynn-
samma. vid nuvarande koncernstruktur bedöms en soliditet 
överstigande 34 % som överkonsolidering. Soliditeten beräknas 
som eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till ba-
lansomslutningen och uppgick på balansdagen till 39 % (42 %). 
för att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen 
förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, utfärda nya 
aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna.

kreditrisk
Kreditrisken kan uppdelas i en kommersiell och en finansiell risk. 
någon kommersiell risk utöver gjorda reserveringar bedöms ej 
föreligga. Koncernens policy är att löpande kreditpröva sina kunder. 
Koncernens maximala exponering för kreditrisk på balansdagen 
uppgår till 366 Mkr, vilket till merparten består av kundfordringar, 
andra långfristiga värdepappersinnehav och likvida medel. De 
finansiella riskerna uppstår bl a när överskottsmedel skall 
placeras, se vidare not 13 c.

viktiga uppskattningar och bedömningar
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
för goodwill föreligger i enlighet med de redovisningsprinciper, 
som beskrivs under rubriken immateriella tillgångar ovan. åter-
vinningsvärde för kassagenererande enheter (KgE) har fastställts 
genom beräkning av nyttjandevärde. beräkningarna har utgått från 
beräknat framtida kassaflöde, som för 2013 baserats på finansiella 
budgetar upprättade av ledningen för respektive KgE. för perioden 
2014–2018 har dels det genomsnittliga utfallet för perioden 
2000–2012 dels 2013 års budget använts, se vidare not 8.

uppskattningar och bedömningar för pensionsförpliktelser 
framgår av not 23.
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vAlutAkurser som Använts vid upprättAnde Av koncernredovisningen

 2012 2012 2011 2011 
 genomsnittskurs balansdagskurs genomsnittskurs balansdagskurs

DKK 1,167 1,155 1,212 1,203

Eur 8,687 8,617 9,024 8,945

gbp 10,699 10,491 10,367 10,677

noK 1,162 1,167 1,159 1,150

MODeRbOlagetS ReDOviSningSpRincipeR
Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats enligt årL 
och rfr 2, moderbolaget tillämpar även årL 4 kap 14 a avseende 
värdering av finansiella instrument.

koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag från dotterbolag ingår i moderbolagets resultat-
räkning under posten resultat från andelar i koncernföretag, då 
de är att jämföra med utdelning.

Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning 
av posten andelar i koncernföretag varefter prövning sker om en 
nedskrivning av aktiernas värde är erforderlig. Erhållna aktie-
ägartillskott redovisas hos mottagaren direkt mot eget kapital.

koncernföretag
andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget i enlighet med 
anskaffningsvärdemetoden. bolaget redovisar enbart en intäkt 
för erhållna utdelningar som är hänförliga till vinstmedel som 
intjänats efter förvärvet. utdelningar som överstiger de vinstmedel 
som intjänats efter förvärvet redovisas som återbetalning av den 
ursprungliga investeringen och reducerar således den redovisade 
andelens bokförda värde.

intressebolag
i moderbolaget redovisas ursprungligt anskaffningsvärde för intresse-
bolag med tillägg för eventuella ackumulerade tillskott och ned-
skrivningar. andel av resultat som uppkommit efter förvärvet redo-
visas i koncernens resultaträkning. ackumulerade förändringar 
efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade 
värde i koncernen. Moderbolagets redovisade värde för intresse-
bolag kan således avvika från koncernens redovisade värde.



not 1      informAtion om rörelsegrenAr

Teknikföretag Handelsföretag Kapitalförvaltning centralt Summa

Mkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Externa intäkter från varuförsäljning 1 373,9 1 359,0 881,4 816,3 0,0 0,0 2 255,3 2 175,3

Externa intäkter från uthyrning 43,0 53,1 13,2 15,0 0,0 0,0 56,2 68,1

Summa externa intäkter 1 416,9 1 412,1 894,6 831,3 0,0 0,0 2 311,6 2 243,4

Kostnad för sålda varor -1 183,2 -1 160,9 -743,8 -678,6   0,0 0,0 -1 927,1 -1 839,5

försäljningskostnader -114,9 -117,1 -93,5 -82,3 0,0 0,0 -208,4 -199,4

administrationskostnader -101,7 -101,2 -50,2 -43,3 -17,1 -16,7 -169,0 -161,2

fou kostnader -9,5 -11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,5 -11,2

övriga intäkter och kostnader 3,6 3,0 -2,9 -3,0 15,6 -42,2 0,0 0,0 16,3 -42,2

Rörelseresultat 11,2 24,7 4,2 24,1 15,6 -42,2 -17,1 -16,7 13,9 -10,1

finansnetto -25,6 -11,1

inkomstskatt -2,1 7,7

Årets resultat -13,8 -13,5

Tillgångar 1 038,1 982,1 379,9 367,3 5,8 14,9 0,0 0,0 1 423,7 1 364,3

ofördelade tillgångar -28,2 12,9

Summa tillgångar 1 395,5 1 377,2

Skulder 236,9 336,1 146,5 137,0 32,5 55,6 0,0 0,0 415,9 528,8

ofördelade skulder 340,4 207,2

Summa skulder 779,3 736,0

nettoinvesteringar 48,4 53,6 9,9 5,5 0,0 0,0 0,0 0,8 58,2 59,9

avskrivningar 46,2 39,9 9,8 10,6 0,0 0,0 0,0 -0,3 56,0 50,2

nettoomsättningen uppdelAd per mArknAd

2012 2011

Sverige 1 468,3 1 495,2

övriga norden 566,6 450,4

övriga marknader 276,7 297,8

Summa 2 311,6 2 243,4

könsfördelning – stYrelser, vd och övrigA ledAnde 
befAttningshAvAre

2012 2011

Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelser 37 7 39 4

vD och övriga 
ledande  
befattningshavare 60 7 62 6

medeltAlet AnställdA fördelAt mellAn moderföretAg 
och dotterföretAg

2012 2011

 antal 
anställda

varav 
män

antal 
anställda

varav 
män

Moderbolaget 6 5 6 5

Dotterföretag 1 074 821 1 030 787

Summa 1 080 826 1 036 792

tillgångAr och nettoinvesteringAr uppdelAde per mArknAd

Tillgångar nettoinvesteringar

Mkr 2012 2011 2012 2011

Sverige 952,0 949,8 31,8 36,3

övriga norden 270,7 246,4 9,7 6,7

övriga  
marknader 172,8 181,1 16,7 16,9

Summa 1 395,5 1 377,2 58,2 59,9

not 2A      personAl
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medeltAlet AnställdA fördelAt per lAnd

2012 2011

antal anställda varav män antal anställda varav män

Sverige 792 631 742 594
Danmark 14 11 15 12
England 22 18 25 18
finland 25 16 26 17
frankrike 38 32 36 30
Kina 1 1 1 1
norge 68 59 77 65
Estland 45 14 45 14
Litauen 1 1 1 1
uSa 3 3 3 3
Turkiet 27 3 24 20
polen 32 25 27 3
Tyskland 2 2 2 2
ungern 10 10 12 12
Summa 1 080 826 1 036 792

not 2b     löner och AndrA ersättningAr sAmt sociAlA kostnAder

2012 2011

 
Mkr

Löner och andra  
ersättningar

Sociala  
kostnader

varav pensions-
kostnader

Löner och andra  
ersättningar

Sociala  
kostnader

varav pensions-
kostnader

Moderbolag 9,2 3,4 1,0 8,1 3,1 1,0
Dotterföretag 379,3 138,7 30,3 343,6 122,7 27,9
Summa 388,5 142,1 31,3 351,7 125,8 28,9

av moderbolagets pensionskostnader avser 0,6 Mkr (0,7 Mkr) gruppen styrelse och vD. av koncernens pensionskostnader avser 7,6 Mkr (8,9 Mkr) gruppen styrelse och vD.

löner och AndrA ersättningAr fördelAt mellAn moder-
bolAget och dotterföretAg och mellAn stYrelseledA möter 
och vd och övrigA AnställdA

2012 2011

 
Mkr

Styrelse 
och vD 

(varav  
tantiem 

och bonus)

övriga an-
ställda 
(varav  

tantiem 
och bonus)

Styrelse 
och vD 

(varav  
tantiem 

och bonus)

övriga  
anställda 

(varav  
tantiem 

och bonus)

Moderbolag 7,0 2,2 6,0 2,1
(0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Dotterföretag 28,0 351,3 25,7 317,9
(1,3) (3,8) (0,9) (4,5)

Summa 35,0 353,5 31,7 320,0
(1,3) (3,8) (0,9) (4,5)
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not 2c      ersättningAr och övrigA förmåner till  ledAnde befAttningshAvAre

Moderbolaget

 
Mkr

grundlön  
Styrelsearvode

rörlig 
ersättning

övriga 
förmåner 

pensions- 
kostnad

aktierelaterade 
ersättningar

 
Summa

Styrelsens ordförande 2,9 – – 0,4 – 3,3
verkställande direktören 2,9 – – 0,2 – 3,1
1 övrig ledande befattningshavare
     Leif göransson 1,5 – 0,1 0,2 – 1,8
4 övriga styrelseledamöter
     jan bengtsson 0,1 0,1
     Lars frithiof 0,1 0,1
     anders bergstrand 0,1 0,1
     viveca rüter 0,1 – – – – 0,1
Summa 7,7 0,0 0,1 0,8 – 8,6

tilläggsupplYsningAr       
övriga förmåner avser tjänstebil. pensionsvillkor enligt iTp-plan (avgiftsbestämd). pension utgår livsvarigt från 65 år. pensioner avser den kostnad 
som påverkat årets resultat. Samtliga pensionsförmåner är oantastbara dvs ej villkorade av framtida anställning. Styrelsens ordförande förhandlar 
lön och andra villkor för vD. vD förhandlar lön och övriga villkor för övriga ledande befattningshavare. Slutliga avtal i dessa frågor redovisas för 
styrelsen. ingen i styrelsen eller i koncernledningen har några aktierelaterade kompensationer (optioner, konvertibler eller motsvarande) som 
ställts ut av Midway eller annan. 
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not 2d     AvgångsvederlAg

för vD löper anställningsavtalet med en uppsägningstid av 12 
månader från bolagets sida och 6 månader från vDs sida. Skulle 
bolaget bli dotterbolag till annat bolag finns en skyddsklausul för 
vD. Leder ägarförändringen till att vDs arbetsuppgifter förändras 
i icke oväsentlig mån eller om bolaget på grund av ägarförändringen 
genomgår avsevärda struktuella förändringar kan vD säga upp sin 
anställning inom 12 månader. i dessa fall utgår en avgångsersättning 
med 24 månadslöner efter ordinarie uppsägningstid. från avgångs-
ersättningen skall dock avräknas den ersättning som vD erhåller 
från annan arbetsgivare under dessa 24 månader. Samma skydds-
klausul gäller om bolaget säger upp vD av annan anledning än 
grovt avtalsbrott från vDs sida.

anställningsavtal för övriga ledande befattningshavare löper med 
en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader utan avgångsvederlag.

not 3     leAsing- och hYreskostnAder 

leAsingkostnAder koncernen
Koncernen disponerar maskiner enligt leasingkontrakt till ett 
beräknat anskaffningsvärde av 109,3 Mkr. Leasingkostnader har 
under 2012 uppgått till 19,8 Mkr (19,0 Mkr). återstående leasing-
kostnader uppgår till 63,8 Mkr, fördelat på 2013 (18,7 Mkr), 2014 
(15,3 Mkr), 2015 (12,0 Mkr), 2016 (9,5 Mkr) samt 2017 och senare 
(8,3 Mkr).

leAsingkostnAder moderbolAget
Moderbolaget disponerar maskiner enligt leasingkontrakt till 
ett beräknat anskaffningsvärde av 0,7 Mkr. Leasingkostnader 
har under 2012 uppgått till 0,2 Mkr (0,2 Mkr). återstående 
leasingkostnader uppgår till 0,2 Mkr (0,2 Mkr).

hYreskostnAder koncernen
Koncernens hyreskostnader har under 2012 uppgått till 29,3 Mkr. 
återstående hyreskostnader uppgår till 107,6 Mkr, fördelat på 2013 
(30,6 Mkr), 2014 (24,1 Mkr), 2015 (19,7 Mkr), 2016 (13,3 Mkr), 2017 
och senare (19,9 Mkr). Dotterbolag inom Midway-koncernen har 
ingått följande väsentliga hyresavtal:

bolag Årshyra avtal gällande till:
gustaf E bil 7 790 2014
HaKi 8 893 2015
normann olsen 3 253 2015
Sporrong 3 186 2015
Stans&press 2 860 2014

hYreskostnAder moderbolAget
Moderbolagets hyreskostnader har under 201 uppgått till 0,5 Mkr. 
återstående hyreskostnader uppgår till 1,8 Mkr.    



not 5      resultAt från AndelAr  
i koncernföretAg

Moderbolaget

Mkr 2012 2011

Erhållna koncernbidrag från dotterbolag 15,1 40,1

Lämnade koncernbidrag till dotterbolag -24,8 -25,8

utdelningar från dotterbolag – 7,1

Summa -9,7 21,4

not 7A     övrigA intäkter

koncernen

Mkr 2012 2011

verkligt värde vinster aktier och optioner 17,1 –

realiserade verkligt värde vinster på optioner 0,2 –

vinster vid försäljning av aktier – –

valutakursvinster 3,7 3,0

Hyresintäkter 1,4 1,4

vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0,8 0,4

övriga poster 4,8 4,1

Summa 28,0 8,9

not 7b     övrigA kostnAder

koncernen

Mkr 2012 2011

verkligt värde förluster aktier och optioner – 22,0

realiserade verkligt värde förluster på optioner – 16,5

förluster vid försäljning av aktier 1,5 3,3

valutakursförluster 2,4 2,6

övriga poster 7,6 6,2

Summa 11,5 50,6

not 7c      kostnAder fördelAde 
på kostnAdsslAg

Mkr 2012 2011

Materialkostnader 1 338,9 1 303,9

personalkostnader 597,1 552,7

avskrivningar 56,0 50,2

Leasingkostnader 19,8 19,0

Hyreskostnader lokaler 29,3 25,7

frakter 38,8 33,6

övriga kostnader 234,0 226,2

Summa 2 313,9 2 211,3

not 6     finAnsiellA intäkter och kostnAder

Mkr 2012 2011

koncernen

ränteintäkter 7,7 7,0

Summa 7,7 7,0

räntekostnader, externa -20,1 -15,7

nedskrivningar -13,2 -2,4

Summa -33,3 -18,1

not 6     finAnsiellA intäkter och kostnAder forts.

Mkr 2012 2011

Moderbolaget

nedskrivning av andelar i Ebp ab -10,9 -2,4

nedskrivning av andelar i Stella asset  
Management ab

-1,2 –

Summa -12,1 -2,4

ränteintäkter, interna 12,8 7,5

ränteintäkter, externa 0,3 0,7

Summa 13,1 8,2

räntekostnader, interna -9,1 -10,4

räntekostnader, externa -8,1 -6,5

Summa -17,2 -16,9

not 4     ersättning till revisorernA

Koncernen
Moder- 
bolaget Koncernen

Moder- 
bolaget

Mkr 2012 2012 2011 2011

pricewaterhouse  
coopers ab

revisionsuppdrag 3,4 0,5 2,6 0,3

revisorsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 0,0 0,0 0,1 0,0

Skatterådgivning 0,4 0,0 0,8 0,0

övriga tjänster 0,2 0,0 0,4 0,0

Summa 4,0 0,5 3,9 0,3

övriga revisorer

revisionsuppdrag 0,3 0,0 0,2 0,0

revisorsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget

0,0 0,0 0,0 0,0

Skatterådgivning 0,1 0,1 0,1 0,0

övriga tjänster 0,1 0,0 0,1 0,0

0,5 0,1 0,4 0,0

totalt 4,5 0,6 4,3 0,3

noTEr  |  43



not 8     immAteriellA och mAteriellA AnläggningstillgångAr
koncernen

 
Mkr

Dataprogram-
varor m m

 
goodwill

byggnader  
och mark

 
Maskiner

pågående  
arbete

 
inventarier

 
Summa

per 1 januari 2011

anskaffningsvärde 4,8 85,0 443,6 433,8 1,8 343,7 1 312,7

ackumulerade av- och nedskrivningar -3,6 -1,6 -207,0 -365,0 0,0 -255,8 -833,0

bokfört värde 1,2 83,4 236,6 68,8 1,8 87,9 479,7

1 januari - 31 december 2011

ingående bokfört värde 1,2 83,4 236,6 68,8 1,8 87,9 479,7

valutakursdifferenser 0,1 0,0 -0,5 -2,7 0,0 -0,4 -3,5

inköp 0,2 0,8 8,6 16,4 5,5 41,8 73,3

försäljningar/utrangeringar/omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,8 -10,5 -13,7

Köpta/sålda företag 0,0 4,4 0,0 2,6 0,0 0,1 7,1

avskrivningar -0,4 0,0 -12,4 -14,3 0,0 -23,1 -50,2

bokfört värde 1,1 88,6 232,3 69,4 5,5 95,8 492,7

per 31 december 2011

anskaffningsvärde 5,1 90,2 451,7 448,7 5,5 374,7 1 375,9

ackumulerade av- och nedskrivningar -4,0 -1,6 -219,4 -379,3 0,0 -278,9 -883,2

bokfört värde 1,1 88,6 232,3 69,4 5,5 95,8 492,7

1 januari - 31 december 2012

ingående bokfört värde 1,1 88,6 232,3 69,4 5,5 95,8 492,7

valutakursdifferenser 0,0 -0,1 -1,3 -0,2 0,0 2,9 1,3

inköp 0,9 0,0 6,8 29,9 0,3 48,3 86,2

försäljningar/utrangeringar/omklassifice-
ringar

0,0 0,0 0,0 -1,0 -5,5 -21,5 -28,0

Köpta/sålda företag 0,0 20,3 1,5 4,8 0,0 1,7 28,3

avskrivningar -0,4 0,0 -12,9 -19,0 0,0 -23,7 -56,0

bokfört värde 1,6 108,8 226,4 83,9 0,3 103,5 524,5

per 31 december 2012

anskaffningsvärde 6,0 110,4 458,7 482,2 0,3 406,1 1 463,7

ackumulerade av- och nedskrivningar -4,4 -1,6 -232,3 -398,3 0,0 -302,6 -939,2

bokfört värde 1,6 108,8 226,4 83,9 0,3 103,5 524,5

Kontrakterade investeringar på balansdagen, som ej redovisats i de finansiella rapporterna, uppgår till 1,0 Mkr (0,4 Mkr).
i maskiner ingår uthyrningsinventarier med 87,9 Mkr (78,1 Mkr).

prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KgE) identifierade som enskilda dotterbolag respektive dotterkoncerner.
återvinningsbeloppet för KgE är baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från beräknat framtida kassaflöde, som för 2013 
baseras på finansiella budgetar upprättade av ledningen för respektive KgE. för perioden från 2014-2018 har dels det genomsnittliga utfallet för perioden 
2000 – 2012 dels 2013 års budget använts.

44  |  noTEr

väsentliga antaganden som använts för beräkning av nyttjandevärden

 Mkr Sigarth Stans&press MidTrailer onrox Sporrong cbiz faS Landqvist Eribel

goodwill 8,1 12,0 12,4 23,3 2,7 24,0 1,6 20,3 4,4

Tillväxt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Diskonteringsränta 1) 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2%
1) Diskonteringsränta före skatt tillämpad på uppskattade kassaflöden.



not 9     AndelAr i koncernföretAg
org-nummer Säte Kapitalandel rösträttsandel antal andelar bokfört värde

cbiz partner ab 556648-5263 jönköping 100% 100% 1 000 50,9
  cbiz partner aS 990253447 norge 100% 100% – –

Erixon & bonthron ab 556299-7162 Stockholm 100% 100% 5 000 1,4
faS Machinery international ab 556391-2194 ystad 100% 100% 25 000 17,1

  faS converting Machinery ab 556198-8378 ystad 100% 100% – –
  faS Maskintjänst ab 556102-0222 ystad 100% 100% – –
  pEco inc 0100-1827-98 uSa 100% 100% – –

Haki ab 556075-5067 ö göinge 100% 100% 1 550 000 114,2
  Haki Ltd 1203497 England 100% 100% – –
  Haki a/S 89391814 Danmark 100% 100% – –
  Haki aS 982 736 765 norge 100% 100% – –
  Haki SaS 329088731 frankrike 100% 100% – –
  bTp Montage SaS 445014970 frankrike 100% 100% – –
  Haki Hungary Kft 10-09-026591 ungern 85% 85% – –
  Haki Sp.zo.o. 391991 polen 100% 100% – –
  Haki australia pty Ltd 43 159 720 635 australien 100% 100% – –

Landqvist Mekaniska verkstad ab 556087-7168 Essunga 100% 100% 5 000 31,0
Lundgrens Montage i Hjärup ab 556481-7699 Hjärup 100% 100% 550 2,0
Lu förvaltning ab 556498-4127 Hjärup 100% 100% 1 001 31,3

  Lundgren Machinery ab 556207-9359 Hjärup 100% 100% – –
  Horisontens fastighets ab 556218-0587 Hjärup 100% 100% – –

MidTrailer ab 556112-3935 Karlskoga 100% 100% 5000 48,3
 reko Trailer ab 556402-6036 Karlskoga 100% 100% – –
 Sävsjösläpet ab 556199-2081 Sävsjö 100% 100% – –
 Trailer rental Sverige ab 556071-5913 Malmö 100% 100%

normann olsen Maskin aS 921502958 norge 100% 100% 3 517 460 48,0
  norgeodesi aS 971052201 norge 100% 100% – –
  normann olsen Tillhenger aS 950745371 norge 100% 100% – –
  rekoTrailer aS 986927948 norge 100% 100% – –
  Liftway ab 556626-5723 Sigtuna 100% 100% – –

onrox ab 556244-7028 Malmö 100% 100% 20 000 53,0
  onrox apS 32776264 Danmark 100% 100% – –

ab prosparitas 556239-7850 Malmö 100% 100% 17 433 333 61,7
  alab aluminiumsystem ab 556225-9951 örnsköldsvik 100% 100% – –
  förvaltnings ab Kättsätter 556040-7487 Stockholm 100% 100% – –
  Eribel production ab 556256-7734 Mark 100% 100% – –
  Handels & industri ab altona 556251-8885 Malmö 100% 100% – –
  gustaf E bil ab 556060-7201 Skövde 100% 100% – –
  bilfirma gustaf E johansson ab 556097-4635 Skövde 100% 100% – –
  br Larssons bilförsäljning ab 556086-1956 Skara 100% 100% – –
  gustaf E fastigheter ab 556047-9098 borås 100% 100% – –
  Sävsjö Trähus ab 556121-5467 Sävsjö 100% 100% – –
  byggnads ab Lennart Eriksson 556069-1577 Kramfors 68% 68% – –

Sigarth ab 556237-1889 Hillerstorp 100% 100% 5 000 54,7
  Sigarth gmbH de 116403252 Tyskland 100% 100% – –
  Sigarth Sp.zo.o. nip521-29-73-649 polen 100% 100% – –
  Sigarth a S 601377-548959 Turkiet 100% 100% – –

Sporrong Holding ab 556492-6995 Stockholm 100% 100% 10 000 16,7
 ab Sporrong 556221-1820 Stockholm 100% 100% – –
  Sporrong produktion oy 0131271-9 finland 100% 100% – –
  Sporrong oy 0426646-3 finland 100% 100% – –
  ou Sporrong Eesti 10372949 Estland 100% 100% – –
  oy Sporrong Sport ab 0912050-0 finland 100% 100% – –
  Sporrong aS 918437606 norge 100% 100% – –

Stans & press industriservice i olofström ab 556411-7116 olofström 100% 100% 1 000 53,8
  Stans & press i olofström ab 556175-2154 olofström 100% 100% – –
  Stans & press i blomstermåla ab 556553-8757 olofström 100% 100% – –

Ti-gruppen ab 556024-4856 göteborg 100% 100% 10 000 11,8
  Ti-produkter ab 556242-0082 göteborg 100% 100% – –
  Ti-industrier ab 556058-2461 Malmö 100% 100% – –
  Ti-System ab 556007-9658 göteborg 100% 100% – –

SuMMa 595,9

årets förvärv uppgår till 31,0 Mkr (17,0 Mkr). årets försäljningar uppgår till 0 Mkr (0 Mkr). årets kapitaltillskott uppgår till 0 Mkr (0 Mkr).
årets nedskrivningar uppgår till 0 Mkr (0 Mkr).
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not 10  AndelAr i intresseföretAg

koncernen

Mkr 2012 2011
ingående balans 5,2 5,7
Tilkommande/avgående företag -1,8 –
andel av vinst/förlust -0,2 -0,5
utgående balans 3,2 5,2

andel av vinst/förlust anges efter skatt.

not 11  AndrA långfristigA värdepAppersinnehAv

innehavare  antal andelar Marknadsvärde, Mkr
bokfört värde  

i moderbolaget, Mkr

Ebp ab Moderbolaget 128 400 4,0 (14,9) 4,0 (14,9)
MäTiM-gruppen ab Moderbolaget 167 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
övriga Dotterbolag – 3,2 (1,6) 0,0 (0,0)
Summa – 7,2 (16,5) 4,0 (14,9)

Långfristiga placeringar värderas till marknadsvärde vilket baseras på relevanta värderingsmodeller.

not 12     likvidA medel
Likvida medel utgöres av kassa och bank. 

banktillgodohavande hos fem större motparter

 
Mkr

rating L/T (jan 2013)  
Standard & poor´s

 
2012

 
2011

SEb a+  19,6     34,8    

Swedbank a+  10,1     14,0    

Dnb nor a+  9,8     17,1    

nordea aa- –  5,6    

Danske bank a- –  0,5    

övriga –  6,5     6,3    

Summa  46,0     78,3    

Moderbolagets likvida medel uppgår till 0,0 Mkr (24,9). för koncernens respektive 
moderbolagets outnyttjade checkräkningskrediter hänvisas till not 17.

not 13     kundfordringAr
Mkr 2012 2011

Kundfordringar brutto 310,1 282,5

avgår reservering för värdeminskning -14,6 -15,3

kundfordringar netto 295,5 267,2
varav ej förfallna 214,2 203,5
varav förfallna inom 30 dagar 54,0 43,4
vavav förfallna mellan 31 och 60 dagar 8,1 5,9
vavav förfallna mellan 61 och 90 dagar 3,9 3,0

vavav förfallna mellan 91 och 120 dagar 1,5 1,8

vavav förfallna mellan 121 och 150 dagar 2,9 2,4
vavav förfallna mellan 151 och 180 dagar 5,0 1,0
varav förfallna över 180 dagar 5,9 6,2

reserv för värdeminskning årets ingång (-) -15,3 -15,9
fordringar som skrivits bort under året (+) 1,9 2,0
årets reservering för osäkra kundfordringar (-) -1,8 -1,9
återförd ej utnyttjad reservering (+) 0,6 0,5
reserv för värdeminskning årets utgång (-) -14,6 -15,3

per 2012-12-31 uppgick förfallna kundfordringar till 81,3 Mkr (63,7 Mkr) varav 14,6 Mkr 
(15,3 Mkr) reserverats. förutom gjord reservering bedöms ej något nedskrivningsbehov 
föreligga. De förfallna kundfordringarna avser ett antal oberoende kunder vilka tidigare 
inte haft några betalningssvårigheter. avseende kundfordringar som ej är förfallna 
ingår inte några tillgångar för vilka ett nedskrivningsbehov föreligger.
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kOnceRnenS anDelaR i De viktigaSte intReSSeföRetagen ÄR SOM följeR:

 
namn

 
Tillgångar

 
Skulder

 
intäkter

resultat ef-
ter skatt

 
ägarandel

Stella asset Management ab 13,4 (15,7) 0,7 (1,7) 3,1 (4,3)  -0,3 (0,0) 15% (15%)
optiol Holding ab 14,0 (13,5) 11,2 (10,4) 1,5 (1,5) -0,4(-0,5) 50% (50%)
i moderbolaget är Stella asset Management ab bokfört till 1,9 Mkr och optiol Holding ab till 1,4 Mkr.



not 13A     kortfristigA plAceringAr

 
Mkr

 
antal andelar 

2012

Koncernen 
bokfört värde  

2012

Moderbolaget 
bokfört värde  

2012

 
antal andelar 

2011

Koncernen 
bokfört värde  

2011

Moderbolaget 
bokfört värde  

2011 
Husqvarna – – – 45 000 1,4 1,4
nokia 70 000 1,8 1,8 40 000 1,3 1,3
Telia Sonera – – – 50 000 2,4 2,4
ruric 500 0,0 0,0 500 0,0 0,0
Summa 1,8 1,8  5,1 5,1

Kortfristiga placeringar värderas till marknadsvärde baserat på noterade priser eller relevanta värderingsmodeller.

not 13b     derivAtinstrument
2012 2011

Mkr nominellt värde verkligt värde nominellt värde verkligt värde
utställda säljoptioner 136,0 -32,5 176,4 -55,6
valutaterminer – –
Summa 136,0 -32,5 176,4 -55,6
ovanstående tabell gäller även för moderbolaget bortsett från valutaterminerna.

not 13c     finAnsiellA instrument per kAtegori

redovisningsprinciperna för finansiella instrument har tillämpats för nedanstående poster:

2012-12-31, Mkr

 
Låne- och  

kundfordringar

Tillgångar värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen 

 
Tillgängliga  

för försäljning

 
 

Summa
tillgångar i balansräkningen
fordringar hos inresseföretag 0,8 0,8
andra långfristiga fordringar 1,9 1,9
andra långfristiga värdepappersinnehav 7,2 7,2
Kundfordringar och övriga fordringar 306,4 306,4
Kortfristiga placeringar 1,8 1,8
Likvida medel 46,0 46,0
Summa 355,1 1,8 7,2 364,1

 
 
2012-12-31, Mkr

Skulder värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen 

 
övriga finansiella  

skulder

 
 

Summa
Skulder i balansräkningen
Skulder till kreditinstitut 400,9 400,9
Leverantörsskulder 163,9 163,9
Derivatinstrument 32,5 32,5
övriga skulder 58,8 58,8
Summa 32,5 623,6 656,1

nivå 1 nivå 2 nivå 3 Summa
tillgångar
finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
 -värdepapper som innehas för handel 1,8 1,8
Derivatinstrument som används för säkrings-
ändamål

0,0

finansiella tillgångar som kan säljas
 -aktier 7,2 7,2
Summa tillgångar 1,8 0,0 7,2 9,0

Skulder
finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
 -Derivatinstrument som innehas för handel 32,5 32,5
Derivatinstrument som används för säkrings-
ändamål

0,0

Summa skulder 0,0 32,5 0,0 32,5
inga klassificeringar till eller från nivå 3 har gjorts under året.
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not 14      förutbetAldA kostnAder  
och upplupnA intäkter

Mkr 2012 2011

koncernen

förutbetalda hyror 4,7 3,3

övriga 26,7 25,5

Summa 31,4 28,8

Moderbolaget

övriga 0,6 0,9

Summa 0,6 0,9
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not 15     AvsättningAr

koncernen

avsättningar har gjorts för pensioner, garantiåtaganden mot kund samt 
för koncernmässig internvinst. några avsättningar av kortfristig karak-
tär har ej gjorts.

Mkr 2012 2011

ingående balans 48,4 48,8

ianspråktagna avsättningar – -0,4

nya avsättningar 6,9 –

utgående balans 55,3 48,4

varav avsatt till pensioner 44,8 43,9

2011-12-31, Mkr

 
Låne- och  

kundfordringar

Tillgångar värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen 

 
Tillgängliga  

för försäljning

 
 

Summa
tillgångar i balansräkningen
fordringar hos inresseföretag 1,1 1,1
andra långfristiga fordringar 3,7 3,7
andra långfristiga värdepappersinnehav 16,5 16,5
Kundfordringar och övriga fordringar 277,1 277,1
Kortfristiga placeringar 5,1 5,1
Likvida medel 78,3 78,3
Summa 360,2 5,1 16,5 381,8

 
 
2011-12-31, Mkr

Skulder värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen 

 
övriga finansiella  

skulder

 
 

Summa
Skulder i balansräkningen
Skulder till kreditinstitut 354,3 354,3
Leverantörsskulder 158,2 158,2
Derivatinstrument 55,6 55,6
övriga skulder 54,7 54,7
Summa 55,6 567,2 622,8

nivå 1 nivå 2 nivå 3 Summa
tillgångar
finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
 -värdepapper som innehas för handel 5,1 5,1
Derivatinstrument som används för säkrings-
ändamål

0,0

finansiella tillgångar som kan säljas
 -aktier 16,5 16,5
Summa tillgångar 5,1 0,0 16,5 21,6

Skulder
finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
 -Derivatinstrument som innehas för handel 55,6 55,6
Derivatinstrument som används för säkrings-
ändamål

0,0

Summa skulder 0,0 55,6 0,0 55,6

inga klassificeringar till eller från nivå 3 har gjorts under året. värdeförändringen på instrument i kategori 3 utgörs av nedskrivningar som redovisats i 
resultaträkningen.



not  21     skAtter

Skatt pÅ ÅRetS ReSultat
inkOMStSkatt – kOnceRnen
Mkr 2012 2011
aktuell skatt -5,9 -11,3
uppskjuten skatt 3,8 19,0
inkomstskatt -2,1 7,7

aktuell skatt
årets skattekostnad hänförlig till den  
utländska verksamheten -1,9 -4,3
årets skattekostnad i Sverige -4,0 -7,0
Summa -5,9 -11,3

uppskjuten skatt
avseende underskottsavdrag -3,5 14,0
förändring av obeskattade reserver 13,0 2,3
förändring av temporära skillnader -4,6 2,4
Effekt av ändrade skattesatser 1,0 -
övrigt -2,1 0,3
Summa 3,8 19,0
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not 19      upplupnA kostnAder och  
förutbetAldA intäkter

Mkr 2012 2011
koncernen
upplupna semesterlöner och sociala avgifter 66,7 64,7
upplupna räntor 0,6 1,2
övriga 36,0 30,2
Summa 103,3 96,1

Moderbolaget
upplupna semesterlöner och sociala avgifter 1,2 1,0
upplupna räntor 0,6 0,3
övriga 0,5 0,9
Summa 2,3 2,2

not 20     eventuAlförpliktelser

Mkr 2012 2011
koncernen
borgensförbindelser 0,8 0,8
övriga eventualförpliktelser 1) 6,0 1,7
Summa 6,8 2,5
1) avser främst återköpsgarantier och framtida lokalhyror.

Moderbolaget
borgensförbindelser för dotterbolag 79,3 79,5
Summa 79,3 79,5

not 18      ställdA säkerheter för skulder  
till kreditinstitut

Mkr 2012 2011

koncernen

fastighetsinteckningar 125,9 131,7

företagsinteckningar 91,8 94,0

övriga panter 31,9 25,1

Summa 249,6 250,8

Moderbolaget

övriga panter 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0

not 16      långfristigA skulder  
till kreditinstitut

av de långfristiga skulderna till kreditinstitut på 77,2 Mkr (varav 11,6 Mkr 
finansiell leasing) förfaller 55,5 Mkr till betalning mellan 1 och 2 år, 18,7 
Mkr till betalning mellan 2 och 5 år samt 3,0 Mkr till betalning mer än 5 
år efter balansdagens utgång.

Koncernens lån är i allt väsentligt upptagna i SEK och till rörlig ränta. 
verkligt värde bedöms därför överensstämma med bokfört värde.

not 17     checkräkningskrediter

koncernen

Koncernens beviljade checkräkningskrediter uppgår till 231,3 Mkr  
(261,0 Mkr), varav 147,5 Mkr (139,0 Mkr) är utnyttjade.

Moderbolaget

Moderbolagets beviljade checkräkningskrediter uppgår till 187,2 Mkr 
(187,9 Mkr), varav 136,5 Mkr (120,3 Mkr) är utnyttjade.
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not 23     pensionsförpliktelser

Mkr 2012 2011

förpliktelser i balansräkningen för:
pensionsförmåner 44,8 43,9
Redovisning i resultaträkningen avseende:
pensionsförmåner 31,3 28,9

pensionsförmåner
De belopp som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt följande:
nuvärde för fonderade förpliktelser 2) 9,9 10,0
verkligt värde på förvaltningstillgångar 1) -16,8 -16,1
nuvärde för ofonderade förpliktelser 2) 73,9 74,2
oredovisade aktuariella förändringar -23,4 -25,6
Skatter 1,2 1,4
Skuld i balansräkningen 44,8 43,9

1)  förvaltningstillgångarna består främst av fast egendom och statsobligationer. 
årets förändring består i allt väsentligt av inbetalningar, ränteinkomster och   
valutakursdifferenser.

2)  av årets minskning av förpliktelserna utgör 0,4 Mkr en minskning av de oredovisade 
aktuariella vinsterna och förlusterna.

De belopp som redovisas i resultaträkningen är följande:
Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 31,3 28,9
ränteintäkt 0,5 –
räntekostnad – -0,4
aktuariella förändringar redovisade under året -0,5 0,4
Summa pensionskostnader 31,3 28,9
varav pensionskostnader avgiftsbestämda planer 25,8 23,7

De viktigaste aktuariella antagandena som använts är:
Diskonteringsränta 3,50% 3,50%
förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 3,60% 4,80%
årlig löneökning 2,55% 2,65%
inkomstbasbelopp 2,55% 2,65%
årlig ökning av pension 1,80% 1,85%

avStÄMning SkatteSatS – MODeRbOlaget

Mkr 2012 2011

nominell skattesats 26,3% 26,3%
Resultat efter finansiella poster  
och bokslutsdispositioner 2,7 -26,3
Skatt enligt gällande skattesats -0,7 6,9
Ej skattepliktiga intäkter -3,6 1,8
Ej avdragsgilla kostnader -1,8 -0,9
Skatt hänförligt till föregående år 0,2 -0,4
Skatt på årets resultat enligt resultaträkning -5,9 7,4

not 22     AktiekApitAl
aktiefördelning antal aktier antal röster
a-aktier 8 438 563 84 385 630
b-aktier 16 069 229 16 069 229
Summa 24 507 792 100 454 859

Skatt pÅ ÅRetS ReSultat – MODeRbOlaget
Mkr 2012 2011
aktuell skatt 0,0 -3,2
uppskjuten skatt -5,9 10,6
Skatt på årets resultat -5,9 7,4

avStÄMning SkatteSatS – kOnceRnen
Mkr 2012 2011
nominell skattesats 26,3% 26,3%
Resultat före skatt -11,7 -21,2
Skatt enligt gällande skattesats 3,1 5,6
Ej skattepliktiga intäkter – –
Ej avdragsgilla kostnader -4,1 -3,6
Effekt av utländska skattesatser -0,7 -0,2
utnyttjande av förlustavdrag  
som tidigare ej redovisats

-3,1 3,3

aktivering av förlustavdrag  
som tidigare ej redovisats

– 4,0

Effekt av ändrade skattesatser 1,0 –

Skatt hänförligt till föregående år 1,7 -1,4
Skatt på årets resultat enligt resultaträkning -2,1 7,7

 
2012, Mkr underskott

obeskattade  
reserver

Temporära   
skillnader övrigt Summa

ingående balans -24,6 30,8 16,1 -2,0 20,3
valutakursdifferenser 0,1 – – – 0,1
omklassificering från aktuell skatt – – – – 0,0
omklassificering – – – – 0,0
ökning genom förvärv av rörelse – – – – 0,0
redovisning i resultaträkningen 3,5 -13,0 4,6 2,0 -2,9
Effekt av ändrade skattesatser 3,0 -3,5 -0,5 – -1,0
Skatt som redovisats i övrigt totalresultat – – – – 0,0
utgående balans -18,0 14,3 20,2 0,0 16,5

 
2011, Mkr underskott

obeskattade  
reserver

Temporära   
skillnader övrigt Summa

ingående balans -3,3 34,2 18,0 -7,6 41,3
valutakursdifferenser – -2,0 – – -2,0
omklassificering från aktuell skatt – – 0,3 – 0,3
ökning genom förvärv av rörelse – – – – 0,0
redovisning i resultaträkningen -21,3 -1,4 -2,2 5,9 -19,0
Skatt som redovisats i övrigt totalresultat – – – -0,3 -0,3
utgående balans -24,6 30,8 16,1 -2,0 20,3

teMpORÄRa SkillnaDeR i tillgÅngaRS OcH SkulDeRS vÄRDen, SkatteMÄSSigt ReSpektive ReDOviSningSMÄSSigt,  
HaR ReSulteRat i uppSkjutna SkatteSkulDeR OcH fORDRingaR avSeenDe följanDe pOSteR:



not 24     företAgsförvärv

Den 15 februari 2012 förvärvades samtliga aktier i Landqvist Mekaniska 
verkstad ab. bolaget är underleverantör till fordons-, jordbruks- och 
byggindustrin. Den förvärvade verksamheten bidrog med intäkter på 
30,2 Mkr och en nettovinst på 4,0 Mkr till koncernen för perioden 15 februari 
till 31 december 2012. om förvärvet hade skett den 1 januari 2012 skulle 
koncernens intäkter ha varit 2 317,6 Mkr och årets resultat -14,0 Mkr.

föRvÄRvaDe nettOtillgÅngaR OcH gOODwill:

Mkr
fast köpeskilling 18,0
bedömd rörlig köpeskilling (maximalt 21,0 Mkr) 13,0
Sammanlagd köpeskilling 31,0
verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -10,8
goodwill 20,2

godwill har uppkommit eftersom köpeskillingen, beroende på bolagets
lönsamhet, överstigit nettotillgångarnas verkliga värde.

Den 23 februari 2011 förvärvades samtliga aktier i Eribel production 
ab. bolaget är kontraktstillverkare av elektronik till främst medicinsk 
och industriell utrustning. Den förvärvade verksamheten bidrog med 
intäkter på 92,5 Mkr och en nettovinst på 1,1 Mkr till koncernen för
perioden 1 mars till 31 december 2011. om förvärvet hade skett den 1 
januari 2011 skulle koncernens intäkter ha varit 2 260,8 Mkr och årets 
resultat -13,0 Mkr.

föRvÄRvaDe nettOtillgÅngaR OcH gOODwill:

Mkr
fast köpeskilling 15,0
bedömd rörlig köpeskilling (maximalt 3,5 Mkr) 2,0
Sammanlagd köpeskilling 17,0
verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -12,6
goodwill 4,4

godwill har uppkommit eftersom köpeskillingen, beroende på bolagets
lönsamhet, överstigit nettotillgångarnas verkliga värde.

Den 18 april 2012 förvärvades samtliga aktier i br Larssons bilförsäljning ab av 
gustaf E bil ab, som är dotterbolag till Midway Holding ab. genom förvärvet 
av br Larssons, som är etablerade i alingsås, vara och Lidköping täcker gustaf 
E bil hela Skaraborg. Den förvärvade verksamheten bidrog med intäkter på 
81,3 Mkr och en nettoförlust på 6,1 Mkr till koncernen för perioden 1 maj 
till 31 december 2012. om förvärvet hade skett den 1 januari 2012 skulle 
koncernens intäkter ha varit 2 358,4 Mkr och årets resultat -16,8 Mkr.

ingen goodwill har uppkommit eftersom köpeskillingen överensstämmer 
med nettotillgångarnas verkliga värde.

tillgÅngaR OcH SkulDeR SOM ingick i föRvÄRvet:

 
verkligt värde

förvärvat  
bokfört värde

Likvida medel 1,2 1,2
Materiella anläggningstillgångar 5,0 5,0
varulager 5,8 5,8
fordringar 5,2 5,2
Skulder -6,2 -6,2
upplåning 0,0 0,0
uppskjutna skatteskulder -0,2 -0,2
nettotillgångar 10,8 10,8

Kontant reglerad köpeskilling 18,0
Likvida medel i förvärvat dotterföretag -1,2
förändring av koncernens  
likvida medel vid förvärv 16,8

not 25     upplYsningAr om närstående

Tibia Konsult ab, som ägs av Sten K johnsons efterlevande, innehar 50,4 % av 
rösterna i Midway Holding ab. Sten K johnsons efterlevande och Tibia Konsult 
ab innehar tillsammans 52,5 % av rösterna i Midway Holding ab och har på så 
sätt ett bestämmande inflytande över Midway Holding ab.

vad gäller bolagets transaktioner med närstående hänvisas till not 2c avseende 
ersättningar till ledande befattningshavare.

not 26     händelser efter bAlAnsdAgen

Efter balansdagen har det inte inträffat några väsentliga händelser som 
påverkar koncernens resultat och ställning per 2012-12-31.
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tillgÅngaR OcH SkulDeR SOM ingick i föRvÄRvet:

 
verkligt värde

förvärvat  
bokfört värde

Likvida medel 5,1 5,1
Materiella anläggningstillgångar 2,8 2,8
varulager 20,8 22,9
fordringar 7,4 7,4
Skulder -11,1 -11,1
upplåning -25,0 -25,0

nettotillgångar 0,0 2,1

Kontant reglerad köpeskilling 0,0
Likvida medel i förvärvat dotterföretag -5,1
förändring av koncernens  
likvida medel vid förvärv -5,1

tillgÅngaR OcH SkulDeR SOM ingick i föRvÄRvet:

 
verkligt värde

förvärvat  
bokfört värde

Likvida medel 1,5 1,5
Materiella anläggningstillgångar 2,4 2,4
varulager 25,4 25,4
fordringar 13,1 13,1
Skulder -15,7 -15,7
upplåning -12,6 -12,6
uppskjutna skatteskulder -1,5 -1,5
nettotillgångar 12,6 12,6

Kontant reglerad köpeskilling 15,0
Likvida medel i förvärvat dotterföretag -1,5
förändring av koncernens  
likvida medel vid förvärv 13,5



mAlmö den 6 mArs 2013
  

 

 Lars frithiof jan bengtsson anders bergstrand
 Styrelsens ordförande  

   
  

   
 viveca rüter  peter Svensson
   verkställande direktör

   

vår revisionsberättelse hAr Avgivits den 12 mArs 2013

 öhrlings pricewaterhousecoopers ab

 Mikael Eriksson

 auktoriserad revisor

 Huvudansvarig revisor

fAstställAnde Av rApporternA över totAlresultAtet och bAlAnsräkningArnA

rapporterna över totalresultatet och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställande den 23 april 2013.   
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder, 
ifrS, sådana de antagits av Eu och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.    

förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

52  |  noTEr



RappORt OM ÅRSReDOviSningen OcH 
kOnceRnReDOviSningen
vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Midway Holding ab för 
år 2012. bolagets årsredovisning och koncernre-
dovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 22–52.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och en koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt internationella redovis-
ningsstandarder ifrS, såsom de antagits av Eu, 
och årsredovisningslagen, och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte inne-
håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
och koncernredovisningen på grundval av vår re-
vision. vi har utfört revisionen enligt international 
Standards on auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes-
etiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åt-
gärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande 

rEviSionSbEräTTELSE
Till årsstämman i Midway Holding AB (publ) 
Organisationsnummer 556323-2536

  Malmö den 12 mars 2013

  öhrlings pricewaterhousecoopers ab

  Mikael Eriksson   
  auktoriserad revisor   
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bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i re-
dovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per 
den 31 december 2012 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredo-
visningslagen, och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2012 och av dess resultat och kassa-
flöden enligt internationella redovisningsstan-
darder, såsom de antagits av Eu, och årsredo-
visningslagen. förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernre-
dovisningens övriga delar.

vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget samt rapport över totalresultatet 
och balansräkningen för koncernen. 

RappORt OM anDRa kRav enligt lagaR 
OcH anDRa föRfattningaR
utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en re-
vision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Midway 
Holding ab för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust, och det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss 
om förslaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst har vi granskat styrelsens motiverade ytt-
rande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvars-
frihet har vi utöver vår revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

uttalanden
vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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bolagsstyrningsmodell
Midways bolagsstyrning utgår ifrån svensk lag-
stiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen 
och årsredovisningslagen. vidare följer Midway 
noteringsavtalet med naSDaq oMx Stockholm ab 
(”Stockholmsbörsen”). interna regelverk såsom 
bolagsordning, styrelsens arbetsordning med vD-
instruktion kompletterar de externa regelverken. 

aktieägare
Midways aktier har varit noterade på Stockholms-
börsen sedan 1989. aktiekapitalet i Midway re-
presenteras av a- och b-aktier. varje a-aktie be-
rättigar till tio röster och varje b-aktie berättigar 
till en röst. Samtliga aktier medför samma rätt till 
andel av bolagets tillgångar och vinst. per den 
31 december 2012 uppgick antalet aktieägare 
till 5 357 st. för ytterligare information om ägar-
struktur, handel och kursutveckling, se sidorna 
16–19 i årsredovisningen. Huvudaktieägarna i 
Midway utövar en aktiv ägarroll. Styrelse och 
koncernledning kontrollerar sammanlagt 57,2 % 
av kapitalet och 81,1 % av rösterna i bolaget. 
bolagsordningen innehåller inget förbehåll om 
rösträttsbegränsning.

bolagsstämma
Högsta beslutande organ är bolagsstämman. aktie-
ägare som vill delta på bolagsstämma skall vara 
upptagen i aktieboken fem vardagar före bolags-
stämman samt anmäla sig till bolaget enligt kallelse. 

Kallelse till årsstämma och extra bolags-
stämma där fråga om ändring av bolagsord-
ningen kommer att behandlas skall ske tidigast 
sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske 
tidigast sex veckor och senast tre veckor före 
stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
genom annonsering i post- och inrikes Tid-
ningar samt på bolagets webbplats. att kallelse 
skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Årsstämma 2012
verkställande direktören informerade årsstämman 
om koncernens utveckling och ställning samt 
kommenterade resultatet för 2011 och första 
kvartalet 2012. under årsstämman gavs aktieägarna 
möjlighet att ställa frågor som besvarades under 
årsstämman. årsstämman fastställde den av 
styrelsen och verkställande direktören avlämnade 
årsredovisningen och koncernredovisningen för 
2011, beslöt om disposition av bolagets resultat 
samt beviljade styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet. Stämman 
fattade även beslut om riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare.

valberedningen redovisade motiven till 
lämnade förslag. Stämman beslutade om ersätt-
ningar till styrelse och revisor i enlighet med 
valberedningens förslag. Till styrelseledamöter 

omvaldes jan bengtsson (Tekn Lic), Lars frithiof 
(fil kand), Sten K johnson (ordförande, civ ek), 
viveca rüter (jur kand) och anders bergstrand 
(civ ing, Ekonomie magister). Samtliga styrelse-
ledamöter, med undantag för jan bengtsson och 
Sten K johnson, var närvarande vid stämman. 
vidare var pricewaterhousecoopers ab genom 
huvudansvarig revisor Mikael Eriksson närva-
rande. för uppgifter om styrelsens ledamöter, 
revisorer och verkställande direktören, se si-
dorna 55–56 i årsredovisningen. 

valberedning
på förslag från Tibia Konsult ab beslöt årsstämman 
att valberedningen skulle bestå av tre ledamöter 
med Sten K johnson som ordförande och jan 
bengtsson och annika bergengren som ledamöter. 
på grund av Sten K johnsons bortgång har jan 
bengtsson övertagit rollen som ordförande i 
valberedningen. Tibia Konsult är ett av Sten K 
johnsons efterlevande kontrollerat bolag som 
äger 41,9 % av kapitalet och 50,4 % av rösterna i 
Midway Holding ab.

valberedningen har de uppgifter som följer av 
Svensk kod för bolagsstyrning. valberedningens 
förslag presenteras i kallelsen till årsstämman 
och på bolagets hemsida.

Styrelse
under räkenskapsåret genomfördes sex protokoll-
förda styrelsemöten. i anslutning till årsstämman 
hölls ett konstituerande styrelsemöte där beslut 
fattades om firmateckning, styrelsens arbets-
ordning, vD-instruktion och plan för ordinarie 
styrelsemöten under året. 

fyra av styrelsemötena har hållits inför del-
årsrapporter. Ett styrelsemöte ägnades åt strategisk 
inriktning och verksamhetsplanering inför 2013. 
vid samtliga styrelsemöten, utom de som hölls i 
anslutning till årsstämman då jan bengtsson och 
Sten K johnson inte var närvarande, har styrelsen 
varit fulltalig och vD har deltagit som föredragande. 
Sekreteraruppgifterna i styrelsen har under 
2012 fullgjorts av advokaten peter oscarsson.

inom styrelsen finns inga särskilda kom-
mittéer med undantag för att Lars frithiof har 
ansvarat för att förhandla lön och andra villkor 
med styrelsens ordförande, som i sin tur ansva-
rat för motsvarande förhandling med vD. Sty-
relseledamöterna Lars frithiof och viveca rüter 
är oberoende i förhållande till bolaget och de 
större aktieägarna. Styrelseledamoten anders 
bergstrand var genom släktskap beroende i för-
hållande till bolagets ledning. Styrelsens ordförande, 
som ingått som koncernchef i bolagets ledning, 
avled under januari 2013. Lars frithiof tillträdde 
den 17 januari 2013 som ny styrelseordförande. 
någon ny koncernchef kommer inte att utses.

ytterligare information om styrelsens leda-
möter lämnas på sidan 55.

Revision
Det registrerade revisionsbolaget pricewater-
housecoopers ab,  med auktoriserade revisorn 
Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, är 
vald till revisor intill slutet av 2013 års års-
stämma. vid årets första styrelsemöte redogör 
revisorn för sina iakttagelser i samband med 
granskningen av koncernens interna kontroll 
och bokslut.

intern kontroll
Den finansiella rapporteringen följer de lagar 
och regler som gäller för bolag noterade på 
Stockholmsbörsen. Därutöver finns det interna 
instruktioner, rutiner, system och en roll- och 
ansvarsfördelning som syftar till god intern 
kontroll. Koncernens resultat och utveckling 
följs upp månadsvis och rapporteras med analy-
ser och kommentarer till styrelsen.

Midway har ingen särskild gransknings-
funktion (internrevision), då styrelsen gjort be-
dömningen att det inte finns särskilda omstän-
digheter i verksamheten eller andra 
förhållanden som motiverar en sådan funktion.

information
Midways informationsgivning till aktieägarna och 
andra intressenter, som följer noteringsavtalet 
med Stockholmsbörsen, sker via offentliggörande 
av pressmeddelanden, boksluts- och delårsrap-
porter samt årsredovisning. vidare lämnas in-
formation på bolagets hemsida (www.midway-
holding.se). informationspolicyn regleras i ett 
särskilt, av styrelsen fastställt, dokument.

 
avvikelser från kodens regler
•  Styrelsens ordförande, som tillika varit koncern-

chef, har varit ordförande i valberedningen. 
Sten K johnson utgjorde tillsammans med sty-
relseledamoten jan bengtsson majoritet i val-
beredningen. Skälet till avvikelsen har varit de-
ras stora ägande. Sten K johnson kontrollerade 
52,5 % och jan bengtsson 24,9 % av samtliga 
röster i bolaget. Eftersom valberedningen numera 
endast består av två ledamöter, avser valbered-
ningen att adjungera anders bergstrand som 
representant för Tibia Konsult ab.

•  Styrelsen har, på grund av sin ringa storlek, 
funnit det ändamålsenligt att inte utse något 
särskilt revisionsutskott. vidare har man an-
sett det ändamålsenligt att styrelsens ordfö-
rande och koncernchef, mot bakgrund av sitt 
majoritetsägande, deltagit i arbetet.

boLagSSTyrningSrapporT 2012



STyrELSE

lArs frithiof  
ordförAnde

invald 1996, född 1946.

Styrelseordförande i Swedegas ab, göteborg.
Styrelseordförande i comsys ab, Lund.
Styrelseledamot i adven oy, vaanta.
Styrelseledamot i aH industries a/S, Horsens.
innehav: 29 200 b-aktier

jAn bengtsson
invald 1990, född 1944. 
Styrelseledamot i noterade Skåne-möllan 
ab samt ordförande respektive ledamot i 
flera onoterade bolag.
innehav: 2 781 592 aktier
varav 2 465 900 a-aktier

vivecA rüter
invald 2003, född 1945.
Styrelseledamot i ac-gruppen ab och  
Stiftelsen ackordscentralen.
innehav: 3 250 b-aktier

Anders bergstrAnd
invald 2008, född 1978
innehav: 6 000 b-aktier
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leif görAnsson    
finAnschef /  

kApitAlförvAltning

född 1955, anställd 1989
innehav: 214 110 aktier
varav 10 514 a-aktier
leif@midwayholding.se

sofiA svensson
Affärsutveckling

född 1978, anställd 2013
innehav: 1 900 b-aktier
sofia@midwayholding.se

åsA olofsson    
AdministrAtion

född 1971, anställd 2008
innehav: 0 aktier
asa@midwayholding.se

sven WAllentinson
koncernredovisning

född 1949, anställd 1990
innehav: 28 000 b-aktier
sven@midwayholding.se

peter svensson   
verkställAnde direktör

född 1952, anställd 1989
innehav: 363 572 aktier
varav 343 100 a-aktier
peter@midwayholding.se

mikAel eriksson
AuktoriserAd revisor,  
huvudAnsvArig

född 1955, ordinarie revisor 
sedan 2005

revisor
öhrlings pricewaterhousecoopers ab

KoncErnSTab

revisors YttrAnde om bolAgsstYrningsrApporten
Till årsstämman i Midway Holding ab

uppdrag och ansvarsfördelning
vi har granskat bolagsstyrningsrapporten för år 2012 på sidorna 54-56. Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den 
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. vårt ansvar är att uttala oss om bolagsstyrningsrapporten på grundval av vår revision.

granskningens inriktning och omfattning
granskningen har utförts i enlighet med revu 16, revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att med rimlig säkerhet uttala oss om att bolagsstyrningsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för informationen i bolagsstyrningsrapporten. vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

uttalande
vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att den är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

 Malmö den 12 mars 2013

 öhrlings pricewaterhousecoopers ab

 Mikael Eriksson   
 auktoriserad revisor   

 



Rätt till deltagande
rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare 
i den av Euroclear Sweden ab förda aktieboken avseende förhål-
landena onsdagen den 17 april 2013, dels senast onsdagen den 17 
april 2013 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt 
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden ab för att 
få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast 
onsdagen den 17 april 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid 
före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

anmälan om deltagande
anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till  
midway@midwayholding.se, skriftligen under adress Midway  
Holding ab, gustav adolfs Torg 47, 211 39 Malmö, per telefax  
040 – 30 13 11 eller per telefon 040 – 30 12 10. vid anmälan skall 
anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon 
dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) 
som avses medföras vid stämman. om aktieägare avser att låta sig 
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar 
biläggas anmälan. fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets 
webbplats www.midwayholding.se

utdelning
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas.

årSSTäMMa
Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 23 april 2013 kl 16.00 på Malmö Högskola,  
Gäddan, Citadellsvägen 7, Malmö. 

ekonomiskA rApporter

TiSDagEn DEn 23 apriL 2013 

årsstämma och delårsrapport för januari–mars      

onSDagEn DEn 21 auguSTi 2013  

Delårsrapport för januari–juni

onSDagEn DEn 23 oKTobEr 2013 

Delårsrapport för januari–september

fEbruari 2014

bokslutskommuniké för 2013
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koncernen

MiDWay HoLDing ab

gustav adolfs Torg 47   
211 39  Malmö 
Tel: 040-30 12 10 
fax: 040-30 13 11
www.midwayholding.se

midway@midwayholding.se

aDrESSEr
hAndelsföretAg

cbiZ parTnEr ab

norra boarpsvägen 4
563 91  gränna
Tel: 0390-102 11
fax: 0390-102 24
www.cbiz.se
info@cbiz.se

guSTaf E biL ab

Kaplansgatan 34
541 34  SKövDE
Tel: 0500-44 48 00
fax: 0500-44 48 19
www.gustafebil.se
info@gustafebil.se

Mossvägen 18
521 30  faLKöping

Hammarsmedsgatan 30
542 35  MariESTaD

rosendalsgatan 26
504 52  boråS

boråsvägen 25
523 37  uLricEHaMn

Truvegatan 5
531 40 LiDKöping

badhusgatan 28
534 50 vara

Kristineholmsvägen 18
441 39 aLingSåS

ab Sporrong

Hemvärnsgatan 11
box 6042
171 06  SoLna
Tel: 08-446 54 50
fax: 08-622 66 72
www.sporrong.com
sporrong@sporrong.se

norMann oLSEn MaSKin aS

postboks 55
no-1313  vöyEnEnga
norge
Tel: +47-67 17 84 00
fax: +47-67 17 84 80
www.nom.no
nom@nom.no

norgEoDESi aS

postboks 91
no-1313  vöyEnEnga
norge
Tel: +47-67 15 37 80
fax: +47-67 15 37 99
www.norgeodesi.no
norgeodesi@norgeodesi.no

norMann oLSEn TiLHEngEr aS

postboks 39
no-1313   vöyEnEnga
norge
Tel: +47-67 17 84 10
fax: +47 67 17 84 18
www.notas.no
lot@nom.no

LifTWay ab

järngatan 12-14
195 72 roSErSbErg
Tel: 08-12 20 47 00
fax. 08-12 20 47 10
www.liftway.se

info@liftway.se
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TeknikföreTag

ALAB ALuMINIuMsYsTeM AB

890 54  TreHÖrNINGsJÖ
Tel: 0662-51 21 00
Fax: 0662-51 21 23
www.alab.com
info@alab.com

BYGGNADsAKTIeBOLAGeT LeNNArT erIKssON

Box 223
872 25 KrAMFOrs
Tel: 0612-71 14 10
Fax: 0612-71 18 54
www.lebygg.com
info@lebygg.com

erIBeL PrODucTION AB

Hultvägen 5
511 71 FrITsLA
Tel: 0320-20 70 50
Fax: 0320-702 22
www.eribel.se
production@eribel.se

FAs cONverTING MAcHINerY AB

Ynglingavägen 62
245 65  HJÄruP
Tel: 0411-692 60
Fax: 0411-127 40
www.fasconverting.com
info@fasconverting.com

HAKI AB

289 72  sIBBHuLT
Tel: 044-494 00
Fax: 044-494 72
www.haki.se
info@haki.se

HAKI A/s

erhvervsvej 16
DK-2600  GLOsTruP
Danmark
Tel: +45-44 84 77 66
Fax: +45-44 84 46 05
www.haki.dk
info@haki.dk 

HAKI As

Postboks 444
NO-3002  DrAMMeN
Norge
Tel: +47-32 22 76 00
Fax: +47-32 22 76 76
www.haki.no
info@haki.no

MIDTrAILer AB 

svetsaregatan
576 33  sÄvsJÖ
Tel: 0382-672 60     
 Fax: 0382-672 69     
www.midtrailer.se     
info@midtrailer.se

reKO TrAILer AB

Linnebäck 408
691 93  KArLsKOGA
Tel: 0586-72 22 05
Fax: 0586-72 22 44
www.midtrailer.se
info@midtrailer.se

sÄvsJÖsLÄPeT AB

svetsaregatan
576 33  sÄvsJÖ
Tel: 0382-672 60     
Fax: 0382-672 69     
www.midtrailer.se     
info@midtrailer.se

ONrOx AB

Jägersrovägen 204
213 77  MALMÖ
Tel: 040-650 02 00
Fax: 040-650 02 99
www.onrox.se
info@onrox.se

sIGArTH AB

Box 45
330 33  HILLersTOrP
Tel: 0370-254 00
Fax: 0370-253 00
www.sigarth.se
info@sigarth.se

sTANs & Press I OLOFsTrÖM AB

stålvägen 1
290 62  vILsHuLT
Tel: 0454-77 24 00
Fax: 0454-77 24 01
www.stanspress.se
info@stanspress.se

sÄvsJÖ TrÄHus AB

Box 34
576 21  sÄvsJÖ
Tel: 0382-616 60
Fax: 0382-614 07
www.savsjotrahus.se
hus@savsjotrahus.se

inTressebolag

OPTIOL HOLDING AB

c/o Midway Holding AB
Gustav Adolfs Torg 47
211 39  MALMÖ
Tel: 040-30 12 10

Fax: 040-30 13 11
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HAKI LTD

Magnus
Tame valley Industrial estate
TAMWOrTH
staffordshire
B77 5BY
england
Tel: +44-1 827 28 25 25
Fax: +44-1 827 25 03 29
www.haki.co.uk
info@haki.co.uk

HAKI sAs

BTP Montage sAs
13 rue des entrepreneurs
Zac de l´Ambrésis
F-77270  vILLePArIsIs
Frankrike
Tel: +33-1 64 67 29 29
Fax: +33-1 64 67 71 64
www.haki.fr
haki@haki.fr

HAKI HuNGArY KFT

Kistályai u. 10
Hu-3300 eGer
ungern
Tel/Fax: +36-363 11 442
www.haki.hungary.hu
info@hakihungary.hu

HAKI sP.Z.O.O

ul. Janka Wisniewskiego 20
81-969  GDYNIA
Polen
Tel: +48-58 664 24 44
Fax: +48-58 664 02 00

HAKI AusTrALIA PTY LTD

GPO Box 473
sYDNeY NsW 2001
Australien

LANDqvIsT MeKANIsKA verKsTAD AB

Fåglum Godegården 659
465 96  NOsseBrO
Tel: 0512-542 00
Fax: 0512-543 48
www.landqvistmekaniska.se
info@landqvistmekaniska.se

LuNDGreN MAcHINerY AB

Box 93
245 21  sTAFFANsTOrP
Tel: 040-46 25 00
Fax: 040-46 22 36
www.lundgrenmachinery.se
info@lundgrenmachinery.se



Org. nr 556323-2536

Gustav Adolfs Torg 47,  211 39 Malmö 

Tel: 040-30 12 10, Fax: 040-30 13 11

www.midwayholding.se

midway@midwayholding.se
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