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Bisnode tecknar avtal om att sälja WLW
Ratos dotterbolag Bisnode har tecknat avtal om avyttring av bolaget ”Wer liefert
Was?”(WLW) i Tyskland, Schweiz och Österrike till tyska private equity-företaget
Paragon Partners. Avyttringen är en del av Bisnodes strategi att fokusera på tillväxt och
utveckling av kärnverksamheten. Försäljningspriset uppgår till 79 MEUR (ca 710 Mkr)
och beräknas generera en reavinst i Bisnode om cirka 20 MEUR. I samband med att
affären slutförs kommer Bisnode att genomföra en utdelning om cirka 215 Mkr till
ägarna, varav Ratos andel uppgår till cirka 150 Mkr.
WLW, som erbjuder söktjänster online för företag, har en ledande marknadsposition i de tysktalande länderna.
Företaget grundades 1932 och har cirka 200 anställda med huvudkontor i Hamburg. Omsättningen uppgick
2010 till 31,1 MEUR. Bisnode förvärvade WLW 2008.
”WLW har utvecklats väl de senaste fyra åren och har idag en god plattform för tillväxt som online-leverantör
av söktjänster. Bisnodes strategi är att fokusera på utveckling och tillväxt av kärnverksamheten. Vi har därför
beslutat att avyttra WLW då verksamheten har en annan affärsmodell och begränsade synergier med vår övriga
verksamhet", säger Fredrik Åkerman, tillförordnad vd och koncernchef på Bisnode.
Försäljningspriset uppgår till 79 MEUR och enterprise value till 55,5 MEUR. Reavinsten i Bisnode beräknas
uppgå till 20 MEUR. Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) på Bisnodes investering i WLW uppgår till ca 29%.
Försäljningen beräknas slutföras under första kvartalet 2012. I samband med att affären slutförs kommer
Bisnode att genomföra en utdelning om cirka 215 Mkr till ägarna, varav Ratos andel uppgår till cirka 150 Mkr.
Bisnode är en av de ledande europeiska leverantörerna av digital affärsinformation med tjänster inom
marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes informationstjänster kan företag öka sin
försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Verksamhet bedrivs i 17 länder runt om i
Europa. Ratos ägarandel uppgår till 70% och resterande 30% ägs av Bonnier.
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Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2011
Årsstämma 2012
Delårsrapport januari – mars 2012
Delårsrapport januari – juni 2012
Delårsrapport januari – september 2012

16 februari 2012
18 april 2012
8 maj 2012
17 augusti 2012
9 november 2012

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt,
aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade bolag. Innehaven i Ratos är AH
Industries, Anticimex, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, Contex, DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group,
HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Lindab, Mobile Climate Control, SB Seating och Stofa. Ratos är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 25 miljarder kronor.

