Vd kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet 2018

Fortsatt fokus på bolagsportföljen
Resultatet i bolagsportföljen för det tredje kvartalet försämrades jämfört med motsvarande period föregående år på
grund av försämrade resultat i Diab och Plantasjen. Ett flertal av de övriga portföljbolagen har fortsatt svag utveckling i
kvartalet och utmaningarna i bolagsportföljen förblir därmed stora. Aibel, Bisnode och HL Display hör till de bolag som
utvecklades positivt resultatmässigt.
I kvartalet avyttrade Ratos samtliga aktier, motsvarande en ägarandel om 30%, i intresseföretaget Gudrun Sjödén
Group till VD och grundaren Gudrun Sjödén. Ratos erhöll 225 MSEK i samband med försäljningen. Total investering i
bolaget uppgick till 160 MSEK.

Resultatutveckling
För tredje kvartalet 2018 ökade bolagsportföljens
omsättning med 9%, medan EBITA-resultatet minskade
från 180 MSEK till 117 MSEK, pro forma och justerat för
Ratos ägarandelar. Det försämrade resultatet beror på
utvecklingen i Plantasjen och Diab. Plantasjen påverkades
negativt av det varma vädret och torkan under den viktiga
försäljningsmånaden juli. Ett mer normalt väder i augusti
och september resulterade i något bättre försäljning än
motsvarande period föregående år, men dessa månader
kan inte säsongsmässigt kompensera för en julimånad. Diab
redovisade ett kraftigt försämrat resultat pga pågående
omstruktureringar, låg intern effektivitet samt en svag
vindraftsmarknad som dock visade tydliga tecken på att
förbättras under kvartalet. Jämförelsestörande kostnader i
kvartalet är i huvudsak relaterat till nedskrivningar och
stängningar av produktionsenheter. Tobias Hahn tillträdde
som ny VD i Diab i september och ytterligare åtgärder
kommer att krävas under kommande kvartal för att
bolaget skall återvända till lönsamhet. HENT, Oase
Outdoors och Speed Group uppvisade också sämre
resultat i kvartalet.
Glädjande är att den positiva resultattrenden i Aibel och
Bisnode fortsätter som ett resultat av genomförda
omstruktureringar och pågående förändringsprogram på
marknader som växer.
Ratos-koncernens EBITA i kvartalet uppgick till 207
MSEK (842). I motsvarande kvartal föregående år ingick
bland annat realisationsvinster från portföljbolag om 662
MSEK. Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till 88
MSEK (741).

Händelser i portföljbolagen
Under kvartalet ingick Aibel avtal med Equinor om
uppdraget att bygga fas 2 i den landkraftsanläggning som
skall försörja bland annat Johan Sverdrup-fältet med el, till
ett kontraktsvärde om 500 MNOK. Aibel vann även ett
kontrakt för uppkoppling av processplattformen P1 på
Johan Sverdrup-fältet, till ett kontraktsvärde om 200
MNOK. HENT har under tredje kvartalet vunnit order
avseende byggnation av bland annat hotell i Bodö samt
vårdboende i Trondheim. Efter kvartalets utgång tecknades
avtal om försäljning av Speed Groups dotterbolag Speed
Production. Försäljningen bidrar till en renodling av Speed
Groups affär, med fokus på logistiktjänster.

Övriga händelser i kvartalet
Under kvartalet sålde Ratos samtliga aktier, motsvarande
en ägarandel om 30%, i intresseföretaget Gudrun Sjödén
Group till VD och grundaren Gudrun Sjödén. Ratos erhöll
225 MSEK i samband med försäljningen. Total investering i
bolaget uppgår till 160 MSEK. Genomsnittlig årlig
avkastning uppgick till 18%.
Arbetet med innehavsportföljen fortsätter med högsta
fokus på stabilitet, följt av lönsamhet och tillväxt. Att vända
rådande lönsamhetstrend är vår första prioritet.
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