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Hartwall Capital är ett finskt, familjeägt
investeringsbolag. Vår målsättning är
att skapa hållbar värdetillväxt genom
långsiktigt och aktivt ägarskap.
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Hart wall C apital i korthet

Hartwall Capital i korthet
Hartwall Capital är en aktiv ägare till en fokuserad portfölj av
innehav, med sikte på långsiktigt och hållbart värdeskapande.
År 2015 tillämpade bolaget en strategi som fastställdes
år 2012. Målet med strategin var en investeringsportfölj som
var uppdelad i tre kategorier: Förvalta, Förkovra och Våga.
Allokeringen av placeringarna har följt denna strategi under
de senaste åren, och kategorierna Förvalta och Förkovra har
stått för största delen av investeringsportföljens värde.
I slutet av 2015 beslöt Hartwall Capital att se över sin
strategi, och en ny strategi kommer att fastställas år 2016.

Meningen är att indelningen i de olika kategorierna inte
ska vara permanent, utan en placerings karaktär kan under
Hartwall Capitals innehav utvecklas från kategorin Våga till
läget Förkovra, och vidare till kategorin Förvalta. Den nya
investeringsstrategin ska dock i fråga om varje placering
vara förenlig med en ägarvilja som lämpar sig för bolagets
situation. Samtidigt betonar den nya strategin betydelsen
av kontinuerlig analys, uppföljning och förkovring i alla
portföljbolag.
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Likviditet

Investeringsobjekt som typiskt har en stor värdestegringspotential,
högre risk och liten kassaström.
Investeringar med både kassaström och värdestegringspotential.
Man eftersträvar att påverka bolagen genom aktivt ägande.
E gendomen är möjligast väl säkrad för kommande generationer.
”Trygga” investeringar med moderat avkastning.
Likvida medel inklusive finansportfölj.

Pyramidstrategin under åren 2012–2015. Kategorierna i pyramiden
syftar till den målsatta allokeringen i investeringsportföljen.
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Den nya strategin fastställs under år 2016.

Hart wall C apital i korthet

Nyckeltal

15,0

MEUR

RÄKENSKAPSPERIODENS
RESULTAT

602

13

MEUR

BALANSOMSLUTNING

ANTAL PLACERINGAR

Hartwall Capital-koncernens direktägda dotterbolag vid utgången av räkenskapsperioden

HTT BWH
HOLDING OY AB

HTT STC
HOLDING OY AB

HTT KCR
HOLDING OY AB

HC ROYAL
HOLDING OY AB

HC FASTIGHETER
HOLDING OY AB

HTT PLR
HOLDING OY AB

HTT KUF
HOLDING OY AB

HC VENTURES
OY AB

SKANDITRÄ
UKRAINA LTD

KOY NOKIAN
TANHUANKATU
KOY NASTOLAN
JOUSITIE
LAMPASKA
GÅRDEN

Hartwall Capital-koncernens nyckeltal 2015
2015

201 4

2013

201 2

2011

15,0

-32,3

13,7

-14,9

-1,7

126,2

113,7

152,8

140,0

154,8

Kapital- och aktionärslån, MEUR

209,6

242,6

250,2

257,2

227,3

Balansomslutning, MEUR

602,3

614,3

692,5

591,9

642,6

6

6

7

7

7

Räkenskapsperiodens resultat, MEUR
Eget kapital, MEUR

Antal anställda i moderbolaget
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Hart wall C apitals innehav

Hartwall Capitals innehav *
Portföljbolag
sedan år

Antal
aktier (st.)

Ägarandel
(% av aktier)

Kursutveckling
2015 (%)

Dividend
per aktie (EUR)

Dividend till
Hartwall Capital
(MEUR)

Konecranes

2009

6 870 568

10,86 %

-3,86 %

1,05

7,2

Royal Unibrew

2013

3 926 440

7,08 %

28,84 %

0,91

3,8

Sponda

2013

28 484 310

10,06 %

8,40 %

0,19

5,4

Stockmann

2009

8 415 614

11,68 %

-1,73 %

-

-

Cramo

2009

-

-

-

-

-

Kährs

20041)

-

24,00 %

-

-

-

2007

-

-

-

-

-

Finex

2011

-

90,30 %

-

-

-

Arnold's

2013

-

20,00 %

-

-

-

Inkerman

2010

-

40,00 %

-

-

-

Polarica

2010

-

21,65 %

-

-

-

Finno

2012

-

-

-

-

-

Modz

2013

-

-

-

-

-

Lampaska huset

2012

-

100,00 %

-

-

-

Portföljbolag

Skanditrä

* Siffrorna gällande år 2015 är preliminära och baserar sig på offentlig information publicerad av respektive bolag.

Fördelning av placeringar per industri
Industriservice och produkter

%

Fördelning av placeringar per innehav
Konecranes

157

Livsmedel

21 %

Royal Unibrew

147

Fastigheter

16 %

Sponda

112

Detaljhandel
Finansportfölj & Övrigt

7%
34 %

Stockmann
Finansportfölj & Övrigt
Totalt
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MEUR

22 %

53
237
706

Hart wall C apitals innehav

Marknadsvärde av
noterade innehav
31.12.2015 (MEUR)

Transaktioner
2015

157,3

-

147,4

Försäljning 2)

Omsättning
(MEUR)

Rörelseresultat
(justerat för engångs
kostnader) (MEUR)

Hartwall Capital
medlem i nomine
ringskommitté

Industriservice
och produkter

2 162

118

Bertel Langenskiöld

Livsmedel

808

123

Bransch

Hartwall Capital
närstående i styrelse
Ole Johansson,
Bertel Langenskiöld

-

111,8

-

Fastigheter

231

155

Ole Johansson

52,6

-

Detaljhandel

1 435

-29

Ole Johansson

Byggbransch

668

25

Byggbransch

397

34

-

Bertel Langenskiöld,
Peter Therman

Byggbransch

21

0

-

Mats Therman,
Guy Reinikainen

-

Försäljning 3)
Försäljning 4)

Paul Hartwall

Charlotta Tallqvist-Cederberg (till 15.3.2016), Michael
Rosenlew (fr.o.m. 15.3.2016)
Tom von Weymarn,
Victor Hartwall
Peter Therman
(till 31.3.2015)

-

-

Kemisk industri

10

1,2

-

Mats Therman,
Lauri Pietarinen

-

-

Livsmedel

5

0,5

-

Mats Therman

-

-

Livsmedel

54

18

-

Mikael Therman, Torkel
Tallqvist, Victor Hartwall

-

-

Livsmedel

84

0,3

-

Torkel Tallqvist
Mats Therman

-

Försäljning 5)

Byggbransch

-

-

-

-

Försäljning 6)

Medicinsk
industri

-

-

-

-

Fastighet

-

-

-

-

-

-

Hartwall Capital sålde sitt innehav i Skanditrä under Q4 2015.
Hartwall Capital Ventures sålde sitt innehav i Finno under Q4 2015.
6)
Hartwall Capital Ventures sålde sitt innehav i Modz under Q4 2015.

 artwall Capital köpte Karelia-Upofloor (KUF) 2004, emedan fusionen
H
av Kährs och KUF skedde Q4 2012.
2)
Hartwall Capital sålde 1 650 000 st. aktier i Royal Unibrew 4.5.2015.
3)
Hartwall Capital sålde sitt innehav (4 491 702 aktier) i Cramo 27.3.2015.

4)

Under 2015 gjorde Hartwall Capital inga nyinvesteringar.
Däremot sålde Hartwall Capital sitt innehav i fyra bolag samt
minskade ägarandelen i ytterligare ett bolag. De två mest
betydelsefulla transaktionerna var försäljningen av hela
resterande innehavet i Cramo samt en försäljning av aktier
i Royal Unibrew.
I mars 2015 sålde Hartwall Capital 4,49 miljoner aktier
i Cramo (motsvarande 10,2 % av bolagets kapital) och har
efter transaktionen inget innehav i bolaget. I maj 2015 sålde
Hartwall Capital 1,65 miljoner aktier i Royal Unibrew, men
är fortfarande bolagets näst största ägare (med 3,93 miljoner
aktier motsvarande 7,06 % av aktiekapitalet).

Hartwall Capital har även sålt sitt hela innehav i Skanditrä, Finno och Modz under 2015. AB Skanditrä är en svensk
leverantör av träprodukter som Hartwall Capital ägt sedan
2007. Finno bygger produktions- och försäljningsnätverk
av regnvattensystem på CIS marknaden. Modz har utvecklat och lanserat en motiverande plattform för mätning av
blodsockervärden med speciell inriktning på barn och unga.
Vid utgången av 2015 utgör Konecranes, Royal Unibrew
och Sponda de tre viktigaste innehaven för Hartwall Capital
och motsvarar ca 60 % av de tillgångar som bolaget förvaltar.

1)

5)
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Verkställande
direktörens översikt
V D EEVA A H D EKIVI

Det hände mycket i Hartwall Capitals portfölj
under året som gick. En del innehav såldes,
vilket genererade betydande kassamedel.
Inom placeringsverksamheten satsar man
på att få en bra insikt i bolagens
affärsverksamhet och affärsmiljö och på
att välja placeringsobjekt med omsorg.

Verkställ ande direk törens översik t

Det är en
glädje att få
representera
Hartwall Capital,
en inhemsk
ägare med
långa anor.
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Verkställ ande direk törens översik t

Placerarna har under år 2015 följt börskurserna med stor
förvirring. Året började med raskt stigande börskurser,
och kurvan pekade uppåt hela våren. På sommaren dalade
kurserna. I augusti kunde inte ens finansanalytikerna förklara vad som låg bakom den kraftiga nedgången. Under
hösten vände kurserna uppåt igen. På den stora europeiska
marknaden och i USA slutade året nära den nivå som rådde vid årets början, medan år 2015 för Nordens del slutade
med en kursstegring på knappt tio procent. De kraftiga
värdefluktuationerna verkar vara ett bestående fenomen.
Man kan nästan se kommentatorerna på marknaden dra
på munnen - nationalekonomernas kloka kommentarer
kunde gott och väl nuförtiden innehålla en ny replik om
börsutsikterna: ”We really do not know.” Vi inleder år 2016
i en osäker stämning.
I en miljö som denna är det svårt att analysera placeringsstrategier, och i synnerhet resultat, med ett par månaders mellanrum. Nu framhävs betydelsen av långsiktiga
strategier och tron på placeringsobjektens affärsverksamhetsmöjligheter. Om en ägare har analyserat alla risker och
möjligheter i anslutning till en placering noggrant borde
turbulens på marknaden inte påverka ägarens uppfattning
om portföljens värde.
Samtidigt värdesätts långfristigt ägande högt. En professor i finansieringsteori har uttryckt sig så här: ”Problemet
i Finland är egentligen inte det stora utländska ägandet, utan
snarare det obetydliga inhemska ägandet.” Det är en glädje
att få representera Hartwall Capital, en inhemsk ägare med
långa anor. I vår placeringsverksamhet satsar vi på att ha
en klar bild av de bolag som vi placerar i och deras affärsverksamhetsmiljö.
Hartwall Capitals portföljbolag har ett händelserikt år
bakom sig. Konecranes Abp offentliggjorde i somras sin plan
på att gå samman med amerikanska Terex Corporation.
Fusionen förväntas bli verklighet under 2016. Vi är över
tygade om att det nya bolaget efter fusionen kommer att ha
många möjligheter att skapa värde.
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För Stockmann Abp:s del har situationen inte underlättats märkbart, trots att den nya ledningen har lyckats
inleda sparprogram och funnit lösningar på många problem i affärsverksamheten. Som ägare diskuterar vi aktivt
med de andra ägarna. Vi strävar efter att få upp bolagets
balansräkning till en nivå som gör det möjligt för Stockmannkoncernen att investera i den kritiska affärsverksamheten och som eventuellt också möjliggör ändamålsenliga
omstruktureringar.
Sponda Abp har genomfört en framgångsrik omstrukturering i enlighet med sin nya strategi, men aktiens kurs
utveckling har trampat på stället under de senaste åren.
Kährs AB investerade kraftigt i sin produktion och produkt
utveckling, och utsikterna ser därför lovande ut för bolaget.
Inkerman International AB fortsätter med sin vinproduktion
på Krim och sin grossistverksamhet i Ukraina. Inga betydande avbrott har uppstått i affärsverksamheten trots det
instabila politiska läget under de senaste åren, och bolaget
har vidtagit planerade åtgärder för att effektivisera produktionen. Polarica AB:s finansieringsstruktur luckrades upp
under 2015. Bolagets affärsverksamhet är fortfarande lönsam, och vi anser att Polarica har rätt i sin vision att andelen
naturliga råvaror kommer att öka i konsumtionen av mat.
Hartwall Capital gjorde också ändringar i sin portfölj.
Hartwall Capital sålde sitt innehav i Cramo Abp våren 2015.
Vi blev ägare i bolaget år 2009. Under årens lopp hade vi
representanter i styrelsen som deltog i utvecklandet av
bolaget, och vi förde fram synpunkter och idéer både för
ledningen och de övriga ägarna. Placeringen var lönsam för
Hartwall Capital.
På våren sålde vi också en del av vårt innehav i det
danska bryggeribolaget Royal Unibrew. Redan då hade
den placering som vi gjorde år 2013 visat sig vara mycket
framgångsrik. Det är vår uppfattning att det lönade sig att
hämta hem en del av avkastningen och minska den finansieringsrisk som är förknippad med placeringen. Hartwall
Capital äger alltjämt största delen av sin ursprungliga placering, 7,08 procent av aktiestocken i Royal Unibrew, och

Verkställ ande direk törens översik t

Efter att ha sålt många innehav har Hartwall Capital
nu i sin kassa mycket likvid egendom som väntar på
nya placeringsobjekt. Detta ger en utmärkt grund
för att börja genomföra den nya strategin.

vi är nöjda över att aktiemarknaden värdesätter de effektiviseringsåtgärder som bolaget vidtagit och den utmärkta
affärsverksamhet som det bedrivit under de senaste åren.
Hartwall Capital minskade sina placeringar i icke-noterade
bolag. Hösten 2015 såldes innehavet i Skanditrä AB och Finno
AS. Dessa avyttringar är i linje med de riktlinjer som Hartwall
Capitals styrelse har upprättat. Målet är att fokusera portföljen
med nya placeringsobjekt på några objekt för vilka Hartwall
Capital har tillräckligt med ägarresurser och i vilka det också
är möjligt att som ägare åstadkomma en värdestegring.
Året som gick var ett år av förändringar även för Hartwall
Capital. Jag tog över som verkställande direktör i september, då min föregångare Bertel Langenskiöld gick i pension
efter fyra år på denna post. Bertels kommentarer om det
gångna året och om Hartwall Capital och dess historia fanns
till mitt stöd under de första månaderna. På våren 2015 valdes Ole Johansson till ny styrelseordförande, då Tom von
Weymarn avgick från styrelsen efter många år. Erik Hartwall,
som också suttit i styrelsen i många år, beslöt sig samtidigt
för att överföra beslutsansvar till den yngre generationen
i ägarsläkten. Bolaget har alltså fått nytt perspektiv både i
styrelsen och i ledningen. Samtidigt uppdaterade ägarsläkten
bakom Hartwall Capital sin ägarstrategi och Hartwall Capitals
nya koncernstruktur och strategi började planeras år 2015.
Efter att ha sålt många innehav har Hartwall Capital
nu i sin kassa mycket likvid egendom som väntar på nya
placeringsobjekt. Detta ger en utmärkt grund för att börja genomföra den nya strategin. En strategi kan dock inte
grunda sig enbart på pengar som bränner i fickan. Vi börjar
från grunden: vi utvecklar organisationen och koncentrerar
våra krafter på det som är viktigast, dvs. att analysera ett
stort antal placeringsobjekt, bedöma riskerna och ha en klar
bild av objekten. Placerare som inte satsar på detta grundarbete går ofta miste om de bästa placeringsobjekten. En bra
och smidig placeringsorganisation erbjuds bra objekt, då ett
välfungerande samarbetsnätverk väl har skapats. Vi medger
att det är svårare att köpa än att sälja i placeringsbranschen,
och vi satsar hårt på valet av placeringar.

År 2016 börjar Hartwall Capital se över sin egen koncernstruktur. Den struktur som formats under årens lopp
är inte längre ändamålsenlig med tanke på styrningen av
a ffärsverksamheten, beslutsprocessen eller ekonomin.
Genom att förenkla strukturen strävar man också efter att på
ett mer åskådligt sätt kunna kommunicera Hartwall Capitals
risker och ekonomiska siffror till den växande ägarsläkten.
Hartwall Capitals ägare har uppdaterat sin ägarstrategi i Hartwall Capital. Man förbereder sig inför framtiden
bland annat genom att göra det möjligt att samla in nytt
aktiekapital från medlemmarna i släkten bakom Hartwall
Capital. Detta ger bolaget en fin möjlighet att öka placeringsverksamheten, men det ställer också nya krav på Hartwall
Capital: bolaget måste vara ett attraktivt placeringsobjekt
och kunna kommunicera sin investeringscase. Det är en
inspirerande utmaning.
Ändringarna i Hartwall Capital och bolagets strategi har
gett upphov till en livlig diskussion år 2015. Jag är nöjd över
att jag kan vara i kontakt med ägarna i många sammanhang
och får ta del av deras olika synpunkter. Det hjälper mig,
som är en relativt färsk vd, att forma en helhetsbild av vilka
förväntningar som ställs på Hartwall Capitals utveckling.
Jag betonar att alla synpunkter är välkomna till oss på tredje
våningen i Lampaska huset även i fortsättningen. Diskussionerna inom Hartwall Capitals styrelse har varit sakkunniga,
direkta och uppmuntrande, och de har erbjudit verktyg
för de dagliga besluten. Personalen har bidragit med en
utmärkt, flexibel arbetsinsats under det gångna året, trots
att många förändringar varit på gång och tempot har varit
högt. Jag vill rikta ett varmt tack till personalen, styrelsen
och ägarna för ert förtroende och stöd.
Eeva Ahdekivi
verkställande direktör
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Ordförandeklubban
gick vidare
OLE J O H AN S S ON O C H TO M VON WE Y M ARN

Ägarna i Hartwall Capital har under hösten
2015 preciserat ägarviljan och baserat på den
utvecklas en ny strategi. Hartwall Capitals
nya styrelseordförande Ole Johansson och
tidigare ordförande Tom von Weymarn
diskuterar lärdomar från det förgångna och
investeringsbolagets framtid.

St yrelse arbetet 2015

Tom von Weymarn har ett långt perspektiv på Hartwall
Capital och han poängterar vikten av ägarviljan både då man
blickar tillbaka och ser framåt. von Weymarn tillträdde som
styrelseordförande för Hartwall Capital år 2010 och verkade i Hartwall Capitals Advisory Board sedan hösten 2008.
Då hade von Weymarn genom sitt engagemang i affärslivet
på nära håll följt de framgångar och företagsaffärer, som går
tillbaka till Baltic Beverages Holdings grundande i början
av 1990-talet, och som ledde till att ett investeringsbolag
bildades i slutet av sekelskiftet och år 2003 fick namnet
Hartwall Capital.
— Jag kom in i styrelsen i maj 2010 och fick då som arv
Förvalta, Förkovra och Våga och kopplat till det här tanken
om ett aktivt ansvarsfullt ägande, berättar von Weymarn.
Förvalta, Förkovra och Våga avser investeringskategorier
med olika riskprofiler och förväntning på avkastning.
— Ett annat arv var en viss vilja till entreprenörskap.
Vad har ni lärt er under åren som investeringsbolag?
Vilka har varit de viktigaste insikterna?
von Weymarn börjar med att betona vikten av branschkunnande samt lyfter fram att ett aktivt och ansvarsfullt ägande
förutsätter en viss storlek på ägandet.
— I noterade bolag rör det sig sannolikt om närmare
2 0 p rocent, jämfört med nuvarande cirka 10 procents
andelar. I onoterade bolag handlar det i första hand om
majoritetspositioner.
— Jag skulle vilja poängtera vikten av hemarbete. Det här
gäller oberoende om det handlar om noterade eller onoterade, små eller stora bolag, tillägger Ole Johansson. Johansson
tillträdde som ny ordförande våren 2015.
— Vi måste förstå vad vi vill investera i och varför. Vi måste
förstå möjligheterna och sättet att skapa värde.
— Onoterade bolag där Hartwall Capital har en klar majoritet
ska styras så som private equity-bolag styr sin verksamhet,
med en klar plan för värdeskapande, vilka nyckelpersoner
som ska driva förändringen och eventuellt också en tidtabell
för exit, fortsätter von Weymarn.

— Detta tänk leder till större ägarpositioner i färre bolag där
också kunskapskriteriet är lättare att uppfylla. Bakom varje
investering bör det finnas en genomtänkt kungstanke där
Hartwall Capitals insats och kunnande skapar förutsättningar för ett högre ägarvärde.
— Det här gäller också de noterade bolagen, påpekar
Johansson. Oftast handlar det om att se sådana situationer
där man kan påverka.
von Weymarn inflikar att i noterade bolag där det finns flera
tunga ägare med olika ägarintressen kan det vara klokt med
en oberoende styrelseordförande vars uppgift utöver ledningen av styrelsearbetet blir att likrikta ägarambitionerna.
Vilken roll har då ägarsläkten i Hartwall Capital? Hurudant
är samarbetet med styrelsen och ledningen?
— Det centrala är att ägarna klart omfattar tanken om att
Hartwall Capital uttryckligen är en ägare med sikte på långsiktigt och hållbart värdeskapande, säger Johansson.
Därför är det viktigt att den nya generationen av ägare i
första hand identifierar sig med Hartwall Capital som investeringsbolag, inte med enskilda investeringsobjekt.
Johansson berättar att styrelsen under hösten 2015 har fört
en dialog med ägarna kring ägarviljan. Bolagets strategi
utvecklas enligt den preciserade ägarviljan.
— Vi har en klar ägarvilja: Hartwall Capital ska vara en aktiv,
”best in class”-ägare till en fokuserad portfölj av innehav
med siktet på långsiktigt och hållbart värdeskapande.
Avsikten är att utveckla Hartwall Capital till ett ledande
investeringsbolag och ägarna förväntar sig därför också en
starkare operativ organisation.
— Vi kommer att kraftigt förstärka organisationen här.
Arbetet har redan inletts, säger Johansson.
— Bra att ni gör det, kommenterar von Weymarn och poängterar att investeringsbeslut bör basera sig på styrelsens
och en proffsig lednings rekommendationer.
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I vilken riktning anser ni att Hartwall Capital bör utvecklas?
Vad förväntar ni er av den nya strategin?
Ole Johansson lyfter fram att man framöver vid investerings
beslut ser till enskilda objekt. Tanken är att till en början syna
bolag utan att begränsa sig till specifika branscher eller kategorisera i noterade och onoterade bolag. Han säger dock att
Hartwall Capital i första hand ser till något mer etablerade bolag.
— Samtidigt har vi höjt tröskeln så att vi primärt inte ser
på venture capital-bolag. Portföljen kommer framöver att
vara mer fokuserad med färre, antagligen lite större objekt.
— Antalet objekt ska stå i proportion till våra resurser, så att
vi faktiskt kan vara aktiva ägare.
— Det låter bra, ett grundligt hemarbete med professionella
resurser är en förutsättning för genomtänkta beslut i styrelsen, kommenterar von Weymarn.
Johansson säger att Hartwall Capital nu letar efter goda placeringar och inom en period på 3–5 år ska skapa en portfölj
av lämpliga bolag. Den nya strategin frångår den tidigare
kategoriseringen av investeringar i kategorierna Förvalta,
Förkovra och Våga.
Tom von Weymarn poängterar vikten av geografisk riskspridning och Johansson säger att avsikten framöver är att
placera i Norden.
— Det är rätt, allt ska inte vara i Finland, säger von Weymarn.
— Det är ändå viktigt att konstatera att en sådan här verksamhet ändrar man inte över en natt, säger Johansson. Vi
har investeringar där vårt manöverutrymme är begränsat,
fortsätter han, och påpekar att i de här fallen lägger man än
mer energi på att hitta lösningar i samarbete med andra ägare.

Vi har en god likviditet.
Det är en möjlighet, men
också en utmaning. Den
får inte bränna i fickorna,
utan måste användas
med varsamhet.
OLE J O H AN S S ON

12

HARTWALL CAPITAL
ÅRSÖVERSIKT 2015

År 2015 gick inte enbart ordförandeklubban vidare i Hartwall
Capital, utan också på vd-posten skedde ett byte, då Bertel
Langenskiöld avgick med pension och Eeva Ahdekivi tillträdde som verkställande direktör i september.
— Vi har en ny vd som skapar entusiasm, säger Johansson
och berättar att man som bäst stärker organisationen och
jobbar med strategin. Under de följande två åren fattas investeringsbeslut.
— Det här ska vara en ”best in class”-organisation. Vi vill
rekrytera investeringsproffs. Vi ska ha kunnande i investeringsprocessen, och det betyder att man måste förstå hur
man för värdeskapandet vidare.
Bolaget har betydande likvida tillgångar, kommer de att
användas för att genomföra den nya strategin?
— Vi har en god likviditet. Det är en möjlighet, men också en
utmaning, säger Johansson. Den får inte bränna i fickorna,
utan måste användas med varsamhet samtidigt som vi vill
att den ska avkasta.

St yrelse arbetet 2015

Johansson säger att man börjat syna olika objekt och eftersträvar en screening på bred front.
— Det här har vi inte haft resurser till tidigare.
Han säger att bolagets ledning bedömer att på 100 potentiella
objekt kan det finnas tre stjärnor.
— Har du ett tunt urval så är det stor risk att du väljer något
medelmåttigt. Har du ett brett urval så är det större chans
att du hittar de där guldkornen, kommenterar von Weymarn
och tillägger att ju mer riskfyllda branscher det är frågan
om, desto viktigare är det med en tillräcklig kritisk massa
av bolag som synas.
Hör förändringarna i Hartwall Capitals ägarstrukturer samman med den nya strategin?
— För att strategin och visionen ska kunna hålla, måste man
kunna kommunicera hur den avkastar, säger Johansson och
konstaterar att den nuvarande ägarstrukturen av historiska
skäl är ganska komplicerad.
— Ägarstrukturen med olika familjeäganden och lån kan
förenklas, så vi får en klar och redig ägarstruktur, vilket
gör att det blir lättare att kommunicera avkastning.
— Kommunikation är centralt. Vi måste vara bättre rustade
då det gäller det här, fortsätter han. Men man måste också ha någonting att kommunicera. Vi måste alltså försöka
skapa sådana processer och en sådan verksamhet som man
kan kommunicera och som man kan förstå sig på, säger
Johansson.
Ägarstyrningsmodellen och förvaltningen finns det däremot
inte skäl att rucka på.
— Vi har en bra ägarstyrningsmodell, säger Johansson.
— Man understryker styrelsens mandat, kommenterar von
Weymarn.
Avslutningsvis: Hartwall Capital har år 2015 fått ny styrelseordförande och vd. Samtidigt står näringslivet i Finland inför
förändring och omfattande utmaningar. Hur kommenterar
ni det här?
Ole Johansson lyfter fram att brytningsskeden alltid kan
innebära möjligheter för den som har kunskap och kapacitet
att agera.
— Statens privatisering är ett stort trendbrott, den som har
likviditet då och kunskap att agera har en möjlighet. Så även
om det finns stora hot och negativa aspekter så finns det
samtidigt även möjligheter, konstaterar Johansson och får
medhåll av von Weymarn.

Har du ett tunt urval så är
det stor risk att du väljer
något medelmåttigt. Har
du ett brett urval så är
det större chans att du
hittar de där guldkornen.
TO M VON WE Y M ARN
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2015

Hartwall Capital Oy Ab är ett finskt, familjeägt investeringsbolag, vars målsättning är att skapa hållbar värdetillväxt
genom långsiktigt och aktivt ägarskap. Hartwall Capitals
affärsidé bygger på att investera i företag eller verksamheter
med attraktiv värdepotential och att stöda utvecklingen av
dessa bolag. Med hjälp av ett brett kontaktnätverk strävar
Hartwall Capital till att tillföra mervärde genom att kombinera industriell och finansiell kompetens. Det aktiva ägarskapet
utövas i första hand genom styrelsearbete i målbolagen.
Verksamhetsåret 2015 var Hartwall Capitals sjunde
egentliga verksamhetsår i dess nuvarande form. Verksamheten fortsatte i enlighet med den ägarvilja och strategi
som fastslogs 2012. Ägarviljan och strategin är för tillfället
föremål för en revidering som kommer att slutföras under
våren 2016. Den globala affärsomgivningen har under det
gångna året uppvisat blygsamma positiva tecken som verkar
fortsätta under 2016. Till detta bidrar även centralbankernas omfattande stimulansprogram. I slutet av det gångna
året höjde Federal Reserve styrräntan för första gången på
nästan tio år. Utsikterna för situationen i Ryssland, Krim
och Ukraina, och bolag vars verksamhet är beroende av den
ryska marknaden är fortfarande dystra vilket dessutom påverkas av de av EU och USA initierade sanktionerna.
Värdepappersbörsernas utveckling var globalt sett
även under 2015 väldigt volatil, vilket belyses av att
MSCI World-indexet uppvisade en negativ utveckling på
-2,6 procentunder det gångna året medan HEX-indexet
uppvisade en klar tillväxt på 10,8 procent. En betydande del
av den positiva utvecklingen på Helsingfors börsen hänför
sig till små och medelstora bolag, medan de stora bolagens
utveckling varit klart blygsammare.

I enlighet med Hartwall Capitals gällande strategi
a llokerades placeringarna under 2015 i fyra kategorier med
varierande riskprofiler, nämligen Förvalta, Förkovra, Våga
och Likvida medel (inklusive finansportföljen). Under perioden gjordes inga egentliga nya placeringar i någon kategori.
Däremot avyttrades den resterande delen av innehavet i
Cramo samt ca en tredjedel av innehavet i Royal Unibrew.
Vidare såldes hela aktieinnehavet i dotterbolaget Skanditrä
AB samt andelen i Finno AS. Det helägda dotterbolaget
HC Ventures Oy Ab gjorde inte heller några nya placeringar
under verksamhetsperioden utan resurserna fokuserades på
utveckling av de nuvarande engagemangen.
Koncernstrukturen
Hartwall Capital Oy Ab är moderbolaget i Hartwall Capital-
koncernen. Till koncernen har under hela räkenskapsperioden
hört dotterbolagen HTT STC Holding Oy Ab, HTT KCR Holding
Oy Ab, HTT KUF Holding Oy Ab, HTT PLR Holding Oy Ab, HTT
BWH Holding Oy Ab, HC Ventures Oy Ab, HC Royal Holding
Oy Ab, HC Fastigheter Holding Oy Ab, Skanditrä Ukraina,
KOY Nastolan Jousitie 14, KOY Nokian Tanhuankatu 10 och
samtliga dotterbolag till ovannämnda bolag. Dessutom ingår
som intressebolag i koncernen de svenska bolagen Polarica
Holding AB, Inkerman International AB, Kährs Holding AB,
och finska Hermen Holdings Oy. Under perioden har koncernen avyttrat det helägda svenska dotterbolaget Skanditrä AB
samt det estniska intressebolaget Finno AS.
Jämfört med föregående år har inga övriga förändringar
skett i koncernstrukturen.
Hartwall Capital-koncernens och moderbolagets bokslut
har uppgjorts i enlighet med finsk redovisningspraxis (FAS).
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Strategi
På basen av ägarviljan som fastslogs våren 2012 baserade
Hartwall Capital fortfarande sin strategi under 2015 på fyra
huvudsakliga investeringskategorier: Förvalta, Förkovra,
Våga, och Likvida medel (inklusive finansportföljen).
Kategori Förvalta bestod av relativt säkra och inflationsskyddade investeringar med en jämn och förutsägbar direktavkastning. Till den här kategorin hör placeringen i Sponda
Abp som förvärvades under våren 2013, andelen i placeringsfonden TKPM Asuntorahasto I Ky samt fastigheten Lampaska
gården som bl.a. fungerar som Hartwall Capitals kontor.
Kategori Förkovra bestod under 2015 av placeringar
som förväntas ha betydande värdeökningspotential och
som dessutom ger en direktavkastning i form av dividender
eller motsvarande. Till den här kategorin hörde placeringar
i Konecranes, Stockmann, Royal Unibrew samt Cramo som i
sin helhet avyttrades under räkenskapsperioden.
Till kategori Våga hörde mera riskfyllda placeringar
med hög förväntad värdestegringspotential, men i de flesta
fall ingen direktavkastning. De engagemang som hörde till
kategori Våga under räkenskapsperioden är placeringarna
i Inkerman International AB, Polarica AB, Finex Oy, Kährs
Holding AB samt Skanditrä AB vars hela aktieinnehav såldes
under perioden.
Under den gångna räkenskapsperioden påbörjades en
process beträffande revidering av ägarviljan. Samtidigt har
styrelsen samt Hartwall Capitals ledning påbörjat arbete
med att harmonisera bolagets strategi i enlighet med den nya
ägarviljan. Den reviderade strategin förväntas vara färdig att
tas i bruk under första halvåret 2016.
Placeringarnas utveckling
Vid utgången av räkenskapsperioden uppgick gängse värdet
på de tillgångar som Hartwall Capital förvaltar till ca 706
MEUR (682 MEUR). Substansvärdet på Hartwall Capitals
aktier (beräknas på tillgångars och skulders marknadsvärde) steg under räkenskapsperioden från 212 MEUR till 244
MEUR. Vinstutdelningen till ägarna under 2015 uppgick
till ca 2,5 MEUR. HEX (price index) index har stigit under
motsvarande period med 10,8 procent. Efter årsskiftet har
utvecklingen svängt kraftigt och vid medlet av februari 2016
hade HEX (price index) index sjunkit med ca 10 procent.
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Koncernens finansiella utveckling under 2015
Hartwall Capital-koncernens resultat 2015 var 15,0 MEUR
(-32,3 MEUR). År 2015 års resultat hänför sig till väsentliga
delar till vinster från avyttring av hela Cramo-aktieinnehavet samt försäljning av en tredjedel av Royal Unibrew
innehavet. Realisationsvinsterna från dessa två affärer
uppgår till 50,8 MEUR. Däremot påverkas resultatet negativt av en ytterligare nedskrivning av värdet på Stockmann
aktierna som belastar koncernens resultat med 16,6 MEUR.
Övriga försäljningar som påverkar koncernens resultat är
realisationsförlusterna från försäljningarna av Skanditrä
AB och Finno AS som uppgår till 2,0 MEUR. Resultatet
belastas dessutom av goodwill avskrivningar på 6,1 MEUR
(6,1 MEUR) hänförbara till de onoterade intressebolagen.
Dividendintäkterna från de strategiska innehaven uppgår
till 17,7 MEUR (18,4 MEUR). Minskningen jämfört med
föregående år hänför sig till Cramo-innehavet som såldes
före betalningen av dividend. Skatterna för perioden uppgår
till 12,1 MEUR varav 3,2 MEUR är restskatter hänförliga till
försäljningsvinsten av de Cramo-aktier som såldes 2013.
Av de industriella innehaven har dotterbolaget Finex
Oy redovisat en fortsatt positiv resultatutveckling. Dotter
bolaget Skanditrä AB, som såldes i december 2015, redovisar
ett noll resultat. Skanditräs resultat för hela räkenskaps
perioden har konsoliderats med Hartwall Capital-koncernens resultat för 2015.
Koncernens verksamhet har finansierats med egna
kassamedel och inga nya långfristiga lån har lyfts under
räkenskapsperioden. Koncernen har avtalsenligt amorterat
på sina aktionärslån med 6,5 MEUR (7,5 MEUR) under
räkenskapsperioden. Minskningen hänför sig till dotterbolaget
HTT STC som inte amorterade på aktionärslånen under 2015.
För att säkerställa likviditeten och öka möjligheterna till
att eventuellt handla på kort varsel, har Hartwall C
 apital ingått avtal om en s.k. limitram på 20,0 MEUR som kan lyftas
vid behov. Vid utgången av räkenskapsperioden var limiten
inte utnyttjad.
Koncernens bestående aktiva minskade med cirka 107
MEUR under räkenskapsperioden. Minskningen hänför sig
huvudsakligen till försäljningarna av Cramo, Royal Unibrew,
Skanditrä, Finno samt nedskrivningen av Stockmann-
aktieinnehavet. Likaså har värdet på intressebolagen mins-

St yrelsens verksamhetsber ät telse 2015

Fördelning av koncernens omsättning och dividendintäkter från strategiska innehav
MEUR

2015

2014

2013

2012

2011

Moderbolaget

63,5

35,3

67,2

14,6

37,1

HTT Royal (försäljning av andel)

28,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117,9

122,3

20,8

22,6

22,4

20,8

24,7

0,0

0,1

0,2

0,2

0,2

10,0

9,8

10,6

10,7

5,9

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-3,2

-7,1

122,8

67,8

100,3

161,3

183,4

Karelia-Upofloor 1)
Skanditrä 2)
Skanditrä Ukraina
Finex
Fastigheter
Elimineringar
Koncernens omsättning
Strategiska dividendintäkter
Koncernens intäkter totalt
1)
2)

17,7

18,4

15,0

13,0

14,0

140,5

86,2

115,3

174,3

197,4

Karelia-Upofloor såldes i november 2012.
Skanditrä såldes i december 2015 och hela årets resultaträkning har konsoliderats med Hartwall Capital.

Innehavet och utveckling av de strategiska börsposterna inom Förvalta och Förkovra kategorin kan specificeras per 31.12.2015
enligt följande:

Koncernens strategiska placeringar per 31.12.2015
Värdepapper

Koncernbolag/ägare

Placeringen
gjord

Andel av
aktier/röster

Dividend per
aktie 2015

Antal aktier
31.12.2015

Dividend Kursföränd
totalt, EUR
ring 2015

Stockmann Abp (A och B) HTT STC Holding Oy Ab

8/2009

11,68 % / 10,68 %

0,0 EUR

8 415 614

0

Konecranes Abp

HTT KCR Holding Oy Ab

11/2009

10,86 %

1,05 EUR

6 870 568

7 214 096

3,86 %

Royal Unibrew A/S

HC Royal Holding Oy Ab

8/2013

7,08 %

6,8 DKK

3 926 440

5 089 905

28,84 %

Sponda Abp

HC Fastigheter Holding Oy Ab

4/2013

10,06 %

0,19 EUR

28 484 310

5 412 019

8,40 %

kat bl.a. som följd av goodwill avskrivningar. Inga egentliga
nya placeringar gjordes under perioden. Balansomslutningen har minskat med cirka 12 MEUR under perioden.
Som en följd av ovan nämnda avyttringar ökade koncernens likvida medel och finansportfölj under perioden
med ca 102 MEUR, och uppgick sålunda vid utgången av
perioden till sammanlagt 148,6 MEUR. En väsentlig del av
likviditeten har placerats i olika aktie- och räntefonder.
Omsättningstillgångarna har sålunda ökat betydligt och
uppgår till 107,9 MEUR (28,2 MEUR).
Strategiska börsposter
Hartwall Capital äger tillsammans med bolagets aktieägare
två ensaksföretag, dvs. HTT STC Holding Oy Ab och HTT
KCR Holding Oy Ab. Företagens ändamål är förvaltning och

-1,73 %

utveckling av de strategiska aktieposterna i börsbolagen
Stockmann Abp på 11,68 procent respektive Konecranes Abp
på 10,86 procent som båda tillhör kategori Förvalta. Under
perioden har inga ytterligare placeringar gjorts i Konecranes
eller Stockmanns aktier. Placeringarna finansieras delvis
med externa lån.
Börskursen för Stockmann har för tredje året i rad understigit det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktierna.
I bokslutet 2014 gjordes en nedskrivning på cirka 30 procent
av anskaffningsvärdet. Under räkenskapsperioden 2015 har
marknadsvärdet ytterligare sjunkit och bokvärdet översteg
ännu marknadsvärdet. Som en konsekvens av utvecklingen har värdet på HTT STC aktierna i bokslutet 2015 ytterligare nedskrivits med ca 30 procent av bokföringsvärdet,
som motsvarar en nedskrivning från 12 EUR till 8 EUR per
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 tockmann aktie. Nedskrivningen belastar koncernens
S
resultat år 2015 med 16,7 MEUR (24,3 MEUR) och moderbolagets resultat med 16,4 MEUR (15,1 MEUR).
Genom de helägda dotterbolagen HC Fastigheter Holding
Oy Ab och HC Royal Holding Oy Ab har man placerat i ca 10
procents andelar i Sponda Abp respektive Royal Unibrew
A/S. Bägge placeringarna har finansierats delvis med externa
lån. Under perioden såldes ca en tredjedel av aktieinnehavet
eller 1 650 000 aktier i Royal Unibrew. A
 ffären realiserade en
försäljningsvinst på 28,6 MEUR. Efter affären äger Hartwall
Capital-koncernen 7,08 procent av aktierna i Royal Unibrew
och är fortfarande näst största ägaren. Royal Unibrew klassificerades tillhöra kategori Förkovra och Sponda kategori
Förvalta. Cramo Abp, som Hartwall Capital i sin helhet sålde
under perioden, hörde till kategori Förkovra. Innehavet
uppgick till 10,23 procent av aktierna och realiserade en
försäljningsvinst på 22,2 MEUR.
Koncernbolag
HC VENTURES OY AB

Räkenskapsperioden 2015 var HC Ventures femte egentliga
räkenskapsperiod. Bolagets strategi har varit att placera i
mindre bolag med tillväxtpotential. Under räkenskapsperioden genomförde HC Ventures inga nya egentliga placeringar
utan verksamhetens fokus låg på ett fördjupat engagemang
i de nuvarande placeringarna samt försäljning av innehaven
Skanditrä och Finno.
Finex Oy, som ägs till 90,3 procent av HC Ventures,
producerar separeringshartser och övriga polymerbaserade
specialprodukter bl.a. för användning inom livsmedelsindustrin, för kraftverk, precisionsgjuterier och farmaceutiska
ändamål. Den positiva trenden som började skönjas under
2013 fortsatte och bolaget uppvisade för hela perioden 2015
fortfarande ett positivt resultat på 0,6 MEUR (0,7 MEUR)
som motsvarade förväntningarna.
Placeringen i Hermen Holdings Oy, som ägs till 20,0 procent av HC Ventures, gjordes 2013. Bolaget är moderbolag i en
koncern som bedriver caféverksamhet, delvis i egen regi, under varumärket Arnolds, samt genom att ingå licensavtal med
övriga aktörer. Bolagets strategi utgick ifrån att verksamheten
skulle bedrivas i huvudsak i Norden och Ryssland, men som
en följd av utvecklingen i Ryssland var Hermen tvungen att
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upphöra helt med verksamheten i Moskva och St. Petersburg
under 2014. Konkurrensen inom den inhemska caféverksamheten har ökat kraftigt, men trots det har Arnolds lyckas öka
sin verksamhet och som en följd av detta redovisar bolaget en
ökad vinst jämfört med föregående år.
Finno AS, som ägs till 31,8 procent av HC Ventures, är ett
estniskt bolag med verksamhet i huvudsak i Baltikum och
Ryssland. Bolaget startade sin verksamhet under 2012 och
dess ursprungliga verksamhetsmodell utgjordes av planering och leverans av regnvattensystem för byggnader. Som
en följd av stagnationen på byggmarknaden i Ryssland och
Ukraina har bolagets verksamhet inte påbörjats i planerad
utsträckning. Hela innehavet i bolaget såldes under 2015.
Placeringens anskaffningsutgift har nedskrivits tidigare år.
Modz Ab är ett start-up bolag som utvecklar och ämnar
lansera ett koncept samt mätinstrument för behandling av
diabetes speciellt för barn och unga. Verksamheten har inte
kunnat påbörjas i planerad omfattning. Aktieinnehavet, som
uppgick till 6,92 procent, såldes i december 2015, vilket realiserade en förlust på 0,3 MEUR i koncernen.
SKANDITRÄ AB

Skanditrä AB är ett helägt svenskt dotterbolag vars verksamhet består av handel med virke från framförallt Ungern,
Rumänien, Ukraina, USA, Kanada, Sydostasien och Afrika.
Produkterna säljs antingen förädlade, genom torkning och
lagerhållning till parkettindustrin, eller direkt till leksaks-,
möbel- och tröskelindustrin i Sverige och utlandet. Bolagets egentliga verksamhet utförs i Ungern där virke torkas,
lagras och i viss utsträckning förädlas. Fr.o.m. 2014 bedrivs
verksamheten i Ungern inom det helägda dotterbolaget AB
Skanditra Hungary Kft. Hela aktieinnehavet såldes i december
2015 till den österrikiska återförsäljaren av träprodukter JAF
Group. Transaktionen realiserade en förlust i koncernen på
2,4 MEUR och i moderbolaget 4,3 MEUR. Skanditrä gjorde ett
noll resultat för 2015. Resultaträkningen för hela räkenskapsperioden har konsoliderats i Hartwall Capital-koncernen.
Intressebolag
Hartwall Capital-koncernen har sedan 2010 minoritetsplaceringar i de svenska bolagen Polarica Holding AB på 21,7
procent och i Inkerman International AB på 40 procent.
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Placeringen i Polarica gjordes via ensaksbolaget HTT PLR
Holding Oy Ab som ägs till 100 procent av Hartwall Capital.
Placeringen i Inkerman gjordes via HTT BWH Holding Oy Ab
som ägs till 50 procent av Hartwall Capital och till 50 procent
av närstående kretsar till Hartwall Capital.
I slutet av 2012 sålde Hartwall Capital-koncernen hela
innehavet i Karelia-Upofloor Oy till Kährs Holding AB som
ägs av en fond förvaltat av riskkapitalbolaget Triton Advisors
AB. Samtidigt gjordes en ny minoritetsplacering i den nya
Kährs-koncernen på 24,45 procent. Placeringen i Kährs
organiserades i enlighet med Tritons existerande ägarstruktur via ensaksbolaget HTT KUF Holdings Oy Ab som äger
andelen i Kährs via holdingbolag i Luxemburg. HTT KUF ägs
till 52,92 procent av Hartwall Capital och till 47,08 procent
av närstående kretsar till Hartwall Capital.
POLARICA HOLDING AB

Polarica är ett svenskt bolag som är marknadsledare i N
 orden
inom vilt- och bärbranschen. Bolagets omsättning för
kalenderåret 2015 var ca 820 MSEK (786 MSEK). Hartwall
Capital har under räkenskapsperioden ökat sin exponering i
bolaget genom att tillsammans med majoritetsägaren Intera
Partners överta Polaricas utestående mezzaninlån av de tidigare innehavarna. Transaktionen är del av den omfattande
omstruktureringen av Polaricas finansiering som gjordes
under räkenskapsperioden tillsammans med samtliga ägare
och finansiärer. Syftet var att uppnå en på sikt hållbarare
finansieringslösning som skulle stöda bolagets verksamhet
bättre. Ökningen av låneandelen uppgår till 1,5 MEUR.
Polarica redovisade en förlust för året 2015 som uppgick till
-28 MSEK (-63 MSEK).
INKERMAN INTERNATIONAL AB

Det svenska bolaget Inkerman International AB äger tre på
Krim baserade vinproducerande bolag och återförsäljningsbolag i Moskva och Kiev samt ett bolag på Cypern som alla
ingår i Inkerman-koncernen.
Inkerman har varit den ledande vinproducenten
i Ukraina med betydande export av vin till Ryssland.
Inkerman koncernens omsättning år 2015 var ca 54 MEUR
(ca 41 MEUR) och resultatet uppgick till cirka 5 MEUR (-13
MEUR). Under hösten 2013 färdigställdes omfattande in-

vesteringar i den nya fabriken i Chernomorets vars syfte var
att i betydande grad öka på bolagets framtida kapacitet och
förbättra produkternas kvalitet.
Under året har bolaget anpassat sig till de stora förändringar som skett på Krim vilket bland annat betytt att
de Krim baserade bolagen har omregistrerats i Ryssland,
den ukrainska verksamheten har övergått till en outsourcing-modell medan gränsen till Krim i praktiken stängts,
och de ryska distributionskanalerna har omorganiserats.
Situationen har även påverkat bolagets finansiering, skattesituation och avtal med den ukrainska staten som nu
omförhandlats med de lokala myndigheterna på Krim.
Trots denna turbulens har den underliggande verksamheten fungerat. Försäljningsvolymen av vin under år 2015
uppgick till 26,6 miljoner liter (16,6 milj. liter), varav ca
4 miljoner liter var s.k. private label -produktion. Försäljningsvolymen i Ukraina har varit sjunkande mest på grund
av oroligheterna i östra Ukraina samt den generellt negativa
utvecklingen i landet. Krim har överträffat förväntningarna
och den ryska verksamheten börjar stabilisera sig samt visa
ökad försäljning.
KÄHRS HOLDING AB

Sammanslagningen av verksamheterna i det svenska bolaget
AB Gustaf Kähr och det finländska bolaget Karelia-Upofloor
Oy ägde rum i december 2012. Syftet med sammanslagningen var att skapa Europas ledande trägolvstillverkare.
Bolaget siktar på att bli marknadsledande i Sverige, Norge,
Finland och Ryssland, och uppnå starka positioner på andra viktiga marknader såsom Storbritannien och Tyskland.
Under bolagets tredje verksamhetsår uppgick omsättningen till 2 724 MSEK (2 595 MSEK) och rörelseresultatet före
avskrivningar till 314 MSEK (261 MSEK). Utvecklingen i
Skandinavien och västra Europa har varit fortsatt positiv
medan utvecklingen i Ryssland och speciellt Finland varit
sämre än föregående år och förväntningar.
Finansportfölj
Hartwall Capital administrerade vid början av räkenskapsperioden en finansportfölj (tradingportfölj) som varit föremål för en aktiv handel. Portföljen bestod av direkt ägda
aktier och ränteinstrument, olika fondinvesteringar samt
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övriga investeringar. Som en följd av Cramo och Royal
Unibrew försäljningarna har likviditeten ökat betydligt
och beslut gjordes om att minska på en aktiv handel med
värdepapper. Största delen av den nya likviditeten är placerad i olika fonder eller hos portföljförvaltare som givits
diskretionära uppdrag. Bokföringsvärdet på finansportföljen
var vid utgången av räkenskapsperioden cirka 107,9 MEUR
(28,2 MEUR) jämfört med anskaffningsvärdet om cirka 116,6
MEUR (31,2 MEUR). Portföljens marknadsvärde uppgick till
108,4 MEUR (30,4 MEUR). Portföljens avkastning under 2015
var ca 5,9 procent. Portföljen ingår bland moderbolagets
omsättningstillgångar.
Fastigheter
Hartwall Capital äger två ömsesidiga fastighetsbolag, KOY
Nastolan Jousitie 14 och KOY Nokian Tanhuankatu 10, som
äger och bedriver respektive industrifastigheter i Nastola
och Nokia. Uthyrningsgraden av fastigheten i Nastola har
utvecklats positivt under 2015. I Nokia har hela fastigheten
varit uthyrd under räkenskapsperioden. Arbetet att utveckla fastigheterna för annat syfte är ännu under beredning.
I Nokia har staden påbörjat en process med syfte att ändra
stadsplanen för området där fastigheten ligger, så att den
möjliggör även bostadsbyggande. Stadsplaneändringen
förväntas vara klar under slutet av 2016.
I juni 2012 köpte Hartwall Capital fastigheten Lampaska
gården vid Norra Esplanaden 5 i Helsingfors av Hotel Helenas
konkursbo. Saneringsarbeten påbörjades i juli 2012 och slutfördes enligt plan i augusti 2013. Gatuplanet är i sin helhet
uthyrt till två skilda företagare emedan andra våningen
fungerar som kontorsutrymmen och är uthyrda till Hartwall
Capitals närstående parter. Hartwall Capital förfogar själv
över tredje våningen och vinden.
Personal
År 2015 bestod koncernens personal i genomsnitt av 74 (63)
personer och moderbolagets personal av 6 (6) personer.
Vid utgången av räkenskapsperioden var antalet anställda i
koncernen 48 (65) personer och 6 (6) personer i moderbolaget. Bertel Langenskiöld avgick som verkställande direktör
31.8.2015 och Eeva Ahdekivi började som ny verkställande
direktör fr.o.m. 1.9.2015.
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Moderbolagets finansiella utveckling under 2015
RESULTAT

Moderbolagets omsättning för räkenskapsperioden 2015
uppgick till 41,2 MEUR (35,3 MEUR). Omsättningen består
av värdepappershandel med börsnoterade aktier, dividender
och ränteintäkter från placeringar i finansportföljen samt
försäljningsvinster av värdepapper. Handel med värdepapper har ökat något jämfört med föregående år. Därtill redovisas realisationsvinsten på försäljningen av Cramo-aktierna
på 22,2 MEUR bland övriga rörelseintäkter.
Moderbolaget redovisade 2015 ett resultat på 45,9 MEUR
(-15,9 MEUR). Det redovisade positiva resultatet beror i första
hand på erhållna dividender från de helägda dotterbolagen
HC Fastigheter Oy Ab och HC Royal Holding Oy Ab på tillsammans 59,4 MEUR samt Cramo-vinsten. Resultatet påverkas
däremot negativt av nedskrivningen på 16,4 MEUR, av HTT
STC Holding Oy Ab:s aktier och aktionärslån, vars värde sjunkit som en följd av nedskrivningen av Stockmann-aktierna.
FINANSIELL STÄLLNING

Moderbolagets balans består främst av placeringar och
fordringar i dotterbolag, finansportföljen, likvida medel
samt placeringen i Lampaska gården. Likvida medel och
finansportföljen har ökat under perioden som en följd av
Cramo-försäljningen samt från dotterbolag erhållna dividender. Samtidigt har kapitallånen minskat som en följd av
avtalsenliga amorteringar. Moderbolaget har inga ränte
bärande främmande skulder. De likvida medlen ökade med
20,6 MEUR under perioden och uppgick vid utgången av
perioden till 28,2 MEUR (7,6 MEUR).
Styrelse och revisorer
På ordinarie bolagsstämman 8.5.2015 valdes till styrelsens ordförande Ole Johansson, till viceordförande Paul
Hartwall. Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Berndt
Brunow, Michael Rosenlew, Mikael Silvennoinen, Charlotta
Tallqvist-Cederberg och Peter Therman.
Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy med Sixten
Nyman, CGR som ansvarig revisor.
Ägarrådet
Ägarrådets mandatperiod är två år, förutom ordförande
vars mandatperiod är tre år. Ägarrådets uppgift är att fung-

St yrelsens verksamhetsber ät telse 2015

era som en kontaktyta mellan styrelsen och aktieägarna i
ägarrelaterade frågor. Bolagsstämman 8.5.2015 valde Peter
Therman till ägarrådets ordförande och Mattias Therman
till medlem. Bolagsstämman 9.5.2014 valde Pia Alsi, John
Hartwall, Kaj-Erik Hartwall, Jonas Tallqvist, Staffan Tallqvist
och Markus Therman till medlemmar i ägarrådet.
Förslag till vinstdisposition
Utdelningsbart fritt kapital uppgår till 197 526 264,88 EUR
i bokslutet. Av det här utgör räkenskapsperiodens vinst
45 911 369,77 EUR. Styrelsen föreslår att som dividend utbetalas 6,25 EUR per aktie, totalt 2 500 000 EUR. Resten
av vinsten, 43 411 369,77 EUR, kvarlämnas på vinst- och
förlustkontot.
Framtidsutsikter
Verksamhetsförutsättningarna för 2016 förväntas förbli utmanande med svängande börskurser och låg förutsägbarhet.
Början av året 2016 har uppvisat en negativ utveckling på
börserna globalt. Emedan en betydande del av Hartwall
Capitals placeringar utgörs av de strategiska placeringarna
i fyra börsnoterade bolag, hänför sig framtidsutsikterna
långt till de förväntningar som framgår ur respektive bolags
årsredovisning.
Hartwall Capital-koncernens resultat hänför sig i
huvudsak till ränte-, dividend-, och försäljningsintäkter
samt eventuella nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar på placeringar. Hartwall Capitals intäkter från
placeringarna förväntas ligga på en lägre nivå år 2016 jämfört
med år 2015, med beaktande att det under det gångna året
gjordes två betydande försäljningar. Hartwall Capital har
även en betydande andel av likvida medel i balansen som är
placerade betryggande med en lägre risknivå och ger sålunda
en lägre direkt avkastning.
En specifik omständighet som eventuellt kan påverka
framtidsutsikterna är fortfarande situationen och verksamhetsförutsättningarna för bolag verksamma i Ukraina och
Ryssland samt speciellt Krim.
Risker
Hartwall Capital-koncernens risker utgörs i huvudsak av
fluktuationer i marknadsvärden som en följd av förändringar
i världsekonomin samt i synnerhet på finans- och kapital-

marknaden. Likaså är Hartwall Capital utsatt för politiska
risker, i huvudsak då relaterade till placeringar med verksamhet i Ryssland och dess närområden. Dessa förändringar
kan ha en inverkan på värdet av bolagets placeringar och
avkastning speciellt i publikt noterade bolag. Likaså kan
dessa omständigheter inverka på bolagets ränte-exponering och tillgången på finansiering, samt på den allmänna
ekonomiska utvecklingen i de olika operativa dotterbolagens
verksamhetsmiljö.
Hartwall Capital hanterar risker relaterade till placeringar dels på basen av en genomtänkt ägarstrategi, dels via
en systematisk beredningsprocess för nya placeringar. Både
ägarstrategin och beredningsprocessen utvecklas löpande.
Hartwall Capital-koncernen har varit part i flera skattetvister sedan år 2009. Tvisterna gäller klassificering av
aktier bland anläggning stillgångar enligt inkomstskattelagen eller näringsskattelagen. Under räkenskapsperioden
avslog Högsta förvaltningsdomstolen Hartwall Capitals ansökan om besvärsrätt i frågan, vilket innebär att Helsingfors
förvaltningsdomstols beslut förblev i kraft. Detta innebär
att placeringarna i beskattningen anses utgöra egendom i
enlighet med inkomstskattelagen och verksamheten utgör
således inte näringsverksamhet. Efter detta beslut lämnade
Hartwall Capital in en ansökan om förhandsbesked till koncernbeskattningscentralen om att erhålla s.k. kapitalplacerar
skattestatus. Det positiva beslutet om att Hartwall Capital
och dess dotterbolag erhållit kapitalplacerarstatus erhölls i
december 2015. Beslutet innebär att hela verksamheten utgör
näringsverksamhet. Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt besvärade sig dock över beslutet och saken går på nytt
till Helsingfors förvaltningsdomstol för behandling. Förvaltningsdomstolen antas behandla saken i slutet av år 2016.
I dagens läge är inte beskattningen av placeringsverksamheten förutsägbar och innebär sålunda risk för en ökad
skattebörda för Hartwall Capital och dess koncernbolag
förrän ett slutligt besked över skattestatusen har erhållits.
Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat i bolagets
verksamhet efter räkenskapsperiodens slut.
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Koncernens nyckeltal

Koncernens nyckeltal
Omsättning, MEUR
Rörelsevinst/-förlust, MEUR
Rörelsevinst/-förlust-%
Andel av resultat i intressebolag, MEUR
Räkenskapsperiodens resultat, MEUR
Personal i genomsnitt, koncern
Personal i genomsnitt, moder
Eget kapital, MEUR

KONCERN 2015

KONCERN 2014

KONCERN 2013

KONCERN 2012

KONCERN 2011

72,0

67,8

100,3

161,4

183,4

37,0

-16,1

8,1

-41,8

-8,2

51,4 %

-23,7 %

8,1 %

-25,9 %

-4,5 %

-2,6

-10,1

-6,9

-2,9

-2,9

3,8

-32,3

13,7

-14,9

-1,7

74

63

67

802

851

6

6

6

6

6

115,0

113,7

152,8

140,0

154,8

Kapitallån, MEUR

213,1

174,7

180,1

184,9

151,6

Nettoskuldsättning, MEUR

196,1

229,4

227,2

72,4

130,5

Balansomslutning, MEUR

602,3

614,3

692,5

591,9

642,6

4,5 %

-8,1 %

4,1 %

-3,6 %

-0,4 %

Soliditet, %

Bokföringsmässig avkastning på eget kapital (ROE)

58,4 %

59,0 %

62,3 %

71,2 %

65,0 %

Gearing, %

55,8 %

63,3 %

52,7 %

17,2 %

31,2 %

287,5

284,2

382,0

350,0

387,1

Resultat / aktie, EUR

9,5

-80,8

34,3

-37,2

-4,2

Dividend / aktie, EUR

6,25

6,25

0

0

0

602,5

504,6

538,1

547,3

395,1

Eget kapital / aktie, EUR

Substansvärde / aktie, EUR

Beräkningsgrund för nyckeltal
Gearing % =

Soliditet % =

Avkastning på eget kapital =

Räntebärande skulder (bank) - likvida medel
Eget kapital + kapitallån + aktionärslån + minoritetsintresse
Eget kapital + kapitallån + aktionärslån + minoritetsandel
Balansomslutning - erhållna förskott
Räkenskapsperiodens resultat före skatter
Eget kapital + kapitallån + aktionärslån + minoritetsintresse (medeltal för ingående och utgående balans)

Nettoskuldsättning =

Räntebärande externa skulder - likvida medel

Substansvärde =

Tillgångar - skulder, värderade till marknadsvärde
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Resultatr äkning

Resultaträkning (FAS)
KONCERN
1 000 EUR

MODERBOLAG

1.1–31.12.2015

1.1– 31.12.2014

1.1– 31.12.2015

1.1–31.12.2014

Omsättning

71 976

67 776

41 235

35 330

Övriga rörelseintäkter

50 857

86

22 243

45

-63 722

-58 342

-42 285

-34 734

-5 175

-4 929

-1 541

-1 611

-2 006

-2 190

-868

-988

Material, tjänster och lagerförändring
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader

-8 585

-8 372

-2 683

-3 670

Intäkter från andelar i ägarintresseföretag

-6 389

-10 154

0

0

Rörelsevinst

36 956

-16 125

16 101

-5 628

Finansiella intäkter och kostnader

-25 134

-37 093

36 440

-10 261

11 822

-53 218

52 541

-15 889

-12 218

-248

-6 630

-13

Minoritetsandel

15 348

21 141

0

0

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

14 952

-32 325

45 911

-15 902

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter
Inkomstskatt
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Bal ansr äkning

Balansräkning (FAS)
KONCERN
1 000 EUR

MODERBOLAG

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

173

841

0

0

17 388

18 265

14 384

15 249

0

0

209 850

229 141

AKTIVA
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Andelar i företag inom samma koncern
Andelar i ägarintresseföretag

33 787

38 043

0

0

395 559

495 442

8 226

49 436

446 907

552 592

232 460

293 826

108 881

34 816

107 930

28 176

Långfristiga

2 819

2 978

1 938

1 939

Kortfristiga

3 053

5 879

5 444

7 017

40 666

18 021

28 233

7 578

155 419

61 694

143 545

44 710

602 326

614 287

376 005

338 536

Aktiekapital

3 400

3 400

3 400

3 400

Reservfond

0

34

0

0

107 827

142 572

151 615

170 016

14 952

-32 325

45 911

-15 901

126 179

113 681

200 926

157 515

15 739

6 187

0

0

0

0

0

0

440 744

478 415

163 981

169 358

Övriga placeringar

Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar

Kassa och bank

AKTIVA TOTALT
PASSIVA
Eget kapital

Balanserade vinstmedel
Räkenskapsperiodens vinst

Minoritetsandel
Avsättningar
Främmande kapital
Långfristigt
Kortfristigt

PASSIVA TOTALT
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19 664

16 004

11 098

11 663

460 408

494 419

175 079

181 021

602 326

614 287

376 005

338 536

Finansieringsanalys

Finansieringsanalys (FAS)
KONCERN
1 000 EUR

MODERBOLAG

1.1–31.12.2015

1.1–31.12.2014

1.1–31.12.2015

1.1–31.12.2014

RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Vinst före extraordinära poster
Korrigering till vinsten
Korrektivposter

11 822

-53 218

52 541

-15 889

-51 986

0

0

0
11 194

31 559

49 394

-32 681

Avskrivningar enligt plan

2 006

2 190

868

988

Finansiella intäkter och kostnader

25 134

37 093

-17 149

10 261

4 419

10 111

-16 400

-54

Kassaflöde före rörelsekapitalets förändringar, finansposter och skatter

-8 605

-3 824

19 860

-4 695

Förändring i rörelsekapitalet

-80 721

4 062

-77 287

7 582

Övriga korrigeringar

Erlagda räntor och betalningar

-6 015

-8 073

-3 428

-3 149

Erhållna räntor och avkastning på finansiella värdepapper

18 696

20 574

56 361

7 903

Betalda direkta skatter

-3 460

-465

-3 254

-49

-80 105

12 274

-7 748

7 592

Rörelseverksamhetens kassaflöde (A)
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar
Överlåtelseinkomster från placeringar
Nettoinvesteringar i övriga värdepapper
Försäljning av värdepapper
Investeringarnas kassaflöde (B)

-461

54

-4

-35

113 733

0

0

0

1 163

-3 260

-800

-13 180

0

0

42 010

0

114 435

-3 206

41 206

-13 215

4 942

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE
0

4 942

0

Amortering av lån

Upptagna lån

-4 470

-13 678

-4 938

0

Ökning/minskning av kapitallån

-4 716

-5 377

-5 377

-5 377

0

0

12

112

Ökning/minskning av långfristiga lånefordringar
Betalda dividender och övrig vinstutdelning

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

Finansieringens kassaflöde (C)

-11 686

-16 613

-12 803

-2 823

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C)

22 644

-7 545

20 655

-8 446

18 021

25 568

7 578

16 024

40 665

18 021

28 232

7 578
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Likvida medel 1.1.
Likvida medel 31.12.

Det fastställda bokslutet kan i sin helhet läsas på Hartwall Capitals hemsida www.hartwallcapital.fi.

St yrelsen 2015

Styrelsen 2015

OLE JOHANSSON
ordförande
styrelsemedlem sedan 2014
Diplomekonom
Andra förtroendeuppdrag
bl.a. Konecranes Abp,
styrelsens vice ordförande;
Aker Arctic Technology Inc,
styrelseordförande;
Svenska Handelsbanken AB
(publ), styrelsemedlem.

MIKAEL SILVENNOINEN
styrelsemedlem sedan 2014
Ekonomie magister
IMS Talent Oy, partner
Andra förtroendeuppdrag bl.a.
Orion Oyj, styrelsemedlem;
Metsä Group, styrelsemedlem;
Pontos Oy, styrelsemedlem.

26

HARTWALL CAPITAL
ÅRSÖVERSIKT 2015

PAUL HARTWALL
vice ordförande
styrelsemedlem sedan 2010
Ekonomie magister
Kusinkapital Ab,
verkställande direktör
Andra förtroendeuppdrag bl.a.
Sponda Oyj, styrelsemedlem;
Ultivista Oy, styrelsemedlem.

CHARLOTTA TALLQVISTCEDERBERG
styrelsemedlem sedan 2014
Ekonomie magister
CTC Consulting & Invest Oy
Ab, verkställande direktör
Andra förtroendeuppdrag
bl.a. Stockmann Abp,
styrelsemedlem och medlem
av belöningsutskottet;
Handelsbanken Fondbolag Ab,
styrelsemedlem.

BERNDT BRUNOW
styrelsemedlem sedan 2010
Diplomekonom

MICHAEL ROSENLEW
styrelsemedlem sedan 2013
Ekonomie magister

Andra förtroendeuppdrag
bl.a. Lemminkäinen Oyj,
styrelseordförande;
Ömsesidiga pensions
försäkringsbolaget Varma,
styrelseordförande;
Oy Karl Fazer Ab,
styrelseordförande;
UPM-Kymmene Oyj, vice
ordförande.

Andra förtroendeuppdrag bl.a.
Caverion Oyj, vice ordförande
och ordförande
för revisionskommittén.

PETER THERMAN
styrelsemedlem sedan 2015
Ekonomie magister

OLAV HERMANSON
styrelsens sekreterare
sedan 2010
Jur.kand., vicehäradshövding

Andra förtroendeuppdrag
bl.a. Ägarrådsordförande;
Perheyritystenliitto, vice
ordförande;
FBN-I, styrelsemedlem;
SecuryCast, styrelsemedlem;
Boardman Alumni,
styrelsemedlem; Laattamaailma
Oy, styrelseordförande; Kährs
Holding AB, styrelsemedlem.

Andra förtroendeuppdrag:
styrelsemedlem/sekreterare i
ett flertal bolag.

Oper ativa organisationen 2015

Operativa organisationen 2015

EEVA AHDEKIVI
Verkställande direktör

GUY REINIKAINEN
Finansdirektör

MARIKA BISTRÖM
Ekonomichef

ALEXANDER TALLBERG
Investeringsanalytiker

ANNIKA WESSMAN
Ledningens assistent och
kommunikation

HEIDI KARNAATTU
Office koordinator

OLAV HERMANSON
Jurist

MATS THERMAN
Verkställande direktör,
HC Ventures

TORKEL TALLQVIST
Investeringschef,
HC Ventures

MIKAEL THERMAN
Investeringsschef,
HC Ventures
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Historia

Historia
1800

1828

1836

1841

1857

Födelseår för
Victor Hartwall

Victor Hartwall
startade tillverkning av artificiella
mineralvatten i
Odessa

Victor Hartwall
grundade Nordens
första mineralvatten
fabrik i Sederholmska
huset

Produktionen
ökade och
verksamheten
flyttades till
Fabiansgatan 20

Victor Hartwall
avled

1876

1898

1928

1949

1962

Bolaget flyttade
till Alexanders
gatan 26

Bolaget
flyttade till
Kalevagatan 16

Bolaget fortsatte
att växa och
flyttade till
Malmgatan 20

Hartwall Jaffa 
lanserades på 
marknaden

Tillverkning
och kontor
flyttades till helt
nybyggd fabrik i
Kånala

1965

1991

2002

2004

2008

Hartwall gick in
i ölbranschen

Baltic Beverages
Holding (BBH)
grundades

Hartwall
fusionerades
med Scottish &
Newcastle

Hartwalls
kontor
flyttade till
Sockenbacka

Heineken och
Carlsberg förvärvade
Scottish & Newcastle
och dryckesbolaget
Hartwall övergick i
Heinekens ägo

2009

2013

Familjens
investeringsbolag Hartwall
Capital flyttade
till Södra
Kajen 8

Hartwall Capital
flyttade till
Lampaska huset
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Kontaktuppgifter
Hartwall Capital Oy Ab
Norra Esplanaden 5
FI-00170 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 681 8560
Fax. +358 (0)9 6818 5630
fornamn.efternamn@hartwallcapital.fi
www.hartwallcapital.fi

Hartwall Capital Oy Ab
Årsöversikt 2015
Papper
Scandia 2000 natural 300 g/m2,
Scandia 2000 smooth natural 130 g/m2
Tryck
Lönnberg
Foto
Brand Photo
Illustration
Jukka Pylväs, Napa Agency

Hartwall Capital är ett finskt, familjeägt investeringsbolag.
Vår målsättning är att skapa hållbar värdetillväxt
genom långsiktigt och aktivt ägarskap.
Vår affärsidé bygger på att investera i bolag med attraktiv
värdepotential och att stöda utvecklingen av dessa,
främst finska, bolag genom långsiktigt och aktivt ägarskap.
Med hjälp av ett brett affärsnätverk tillför Hartwall Capital
mervärde genom att kombinera industriell och
finansiell kompetens.

Hartwall Capital Oy Ab
Norra Esplanaden 5 | FI-00170 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 681 8560 | Fax. +358 (0)9 6818 5630
www.hartwallcapital.fi

