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P R E S S M E D D E L A N D E 19 december 2008
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Bisnodes SPAR-avtal förlängs
Infodata, ett bolag inom Ratos dotterbolag Bisnode, har slutit förlängningsavtal
med Sparnämnden angående hanteringen av Statens Person- och Adressregister
(SPAR). Förlängningsavtalet löper under 18 månader med start från den 1 januari
2009. SPAR-avtalet beräknas ha en fortsatt positiv effekt på Bisnode-koncernens
resultat.
Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med tjänster inom
marknads-, kredit- och produktinformation. Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005 då Ratos intressebolag Infodata fusionerades med Bonnier Affärsinformation. Bolaget har sedan dess stärkt sin ledande
europeiska marknadsposition genom ett tjugotal strategiska förvärv i Europa. Bolaget har ca 3 000
anställda. Bisnode har under senare år haft en mycket positiv lönsamhetsutveckling och omsättningen
var 2007 3 899 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 580 Mkr.
Bisnodes dotterbolag Infodata har sedan 1978 distribuerat och driftat SPAR-information på uppdrag av
SPAR-nämnden. Under våren 2007 meddelade SPAR-nämnden att avtalet med Infodata skulle upphöra
fr o m den 31 december 2008. En offentlig upphandling inleddes men avbröts under våren 2008 för
vidare behandling.
Regeringen har nu beslutat att Skatteverket övertar ansvaret för SPAR fr o m 1 januari 2009 vilket
innebär att en framtida modell skall utvecklas från grunden. För att säkerställa hantering och leveranser
av tjänster har avtal tecknats med Infodata till dess att en ny verksamhetsmodell finns på plats som
överensstämmer med PSI-förordningens krav och som är rättsäker och effektiv.
- Infodata har i 30 år distribuerat SPAR-information i uppdrag åt SPAR-nämnden och det är mycket
positivt att Infodata nu får fortsatt förtroende att även distribuera åt Skatteverket, säger Bisnodes
VD Johan Wall.
Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70%.
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19 februari 2009
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7 maj 2009
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5 november 2009

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att
investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för
aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 11 miljarder kronor och börsvärdet till cirka 23
miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB,
EuroMaint, GS-Hydro, Haglöfs, HL Display, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, Scandinavian Business Seating, Superfos
och Övriga innehav.

