långsiktig bolagsutveckling. Det kan även innebära att göra
tilläggsförvärv som ger intäkts- och kostnadssynergier eller
investeringar i ny produktionsteknologi för att höja effektivitet och produktivitet.
Vi strävar alltid efter att ge ledning och styrelse nya
perspektiv för tillväxt men även till exempel relaterat till
hållbar utveckling, för att säkra att bolagen har långsiktigt
hållbara strategier.
Ibland tas initiativ till förändringar som stöper om
hela branscher. Ett bra exempel är Arcus som under
Ratos ägo utvecklats från en i huvudsak norsk spritproducent till Nordens ledande leverantör av vin och
sprit, en resa som innehållit alla typer av värdeskapande
aktiviteter. Under 2016 genomfördes en börsnotering
av Arcus och under 2017 såldes resterande del av Ratos
aktieinnehav i bolaget.
Vårt enskilt viktigaste bidrag till värdeskapande är att
tillsammans med ledning och styrelse lägga fast bolagens

strategier och vara tydliga kravställare för att säkra och
följa upp att de genomförs och ger önskat resultat. Det
är på så sätt investeringsidén bakom förvärvet förverkligas och bolagets utvecklingspotential realiseras.
HENT är ett bra exempel på hur ett bolag utvecklats
i en spännande bransch (läs mer nedan).
Värdeutveckling mäts i avkastning
Vårt avkastningsmål är bolagsspecifikt och lägst 15%
(IRR*), beroende på bolags- och marknadsspecifika faktorer. För att bedöma hur vi lyckas krävs en analys av de
bolag vi hittills avyttrat. Under de senaste fem åren har
vi sålt 14 bolag (exits). Under 2017 försattes ett bolag i
konkurs. Den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR)
uppgår till 12%.
* IRR: Årlig genomsnittlig avkastning (Internal Rate of Return) – den årliga avkastningen
på investerat belopp beräknat utifrån ursprunglig investering, slutligt försäljningsbelopp och övriga kassaflöden, med hänsyn tagen till när i tiden samtliga dessa
betalningar skett till eller från Ratos.

HENT – från Norge till Norden
”Vi sökte en delägare som supportade men ej hade för avsikt att agera operativt i bolaget...en ägare som ville fortsätta
professionalisera bolagets styrning och strategiarbete utifrån en fungerande stark affärsmodell och bolagskultur”
JAN JAHREN, ADM. DIR HENT

MÖJLIGHETEN

VÄRDESKAPANDET

En skicklig ledning.
En annorlunda affärsmodell.

Ett respektfullt partnerskap. En
spännande geografisk tillväxtresa.

En starkare position i Norge.
En helt ny aktör i Norden.

En av Norges ledande byggentreprenörer HENT stod ut på marknaden
tack vare sin skickliga ledning och
en annorlunda affärsmodell. En centraliserad organisation och flexibel
kostnadsstruktur med en stor del av
byggandet outsourcat gjorde HENT
unika.

När Ratos blev ägare förtydligades
ägarbilden och ledningen utökade sitt
delägarskap. Genom ett respektfullt
partnerskap har Ratos hjälpt ledningen
att skapa en plattform för tillväxt bestående av en strategisk affärsplan,
definierade finansiella mål, en tydlig
tillväxtstrategi, professionell bolagsstyrning, en effektiv kapitalstruktur och ett
strukturerat hållbarhetsarbete.

HENT har under Ratos delägarskap
mer än dubblat sin omsättning och
sitt rörelseresultat, förstärkt sin
marknadsposition i Norge och inlett
en expansion i övriga Norden. Ratos
står kvar som långsiktig ägare utan
definierad exithorisont, med fortsatt
fokus på lönsam tillväxt i Norden.

LEDNINGENS ANDEL I BOLAGET
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Ratos årsredovisning 2017 Ratos som ägare
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