Vd kommenterar utvecklingen under fjärde kvartalet 2018

Nedskrivningar och omstruktureringskostnader präglade det
fjärde kvartalet
EBITA i bolagsportföljen för det fjärde kvartalet var negativt beroende på stora projektnedskrivningar i HENT samt
åtgärder i Diab. EBITA i Plantasjen och Speed Group fortsätter att utvecklas negativt medan Aibel, airteam, Bisnode och
HL Display utvecklas positivt. Det underliggande resultatet i Diab utvecklas också positivt.
I Plantasjen har vi skrivit ner koncernmässigt värde med 600 MSEK. Ett planerat kapitaltillskott genomfördes i
Plantasjen i januari 2019 om 200 MNOK för att sänka belåningsgraden i bolaget.
Efter kvartalets slut förvärvade Ratos resterande aktier i dotterbolaget TFS till ett aktievärde om 11 MEUR. Ratos
ägande uppgår efter förvärvet till 100%.
*Resultatsiffror för Ratos portfölj är justerade för Ratos ägarandel och i MSEK.

Resultatutveckling*
För fjärde kvartalet 2018 ökade bolagsportföljens
omsättning med 11%, medan EBITA-resultatet minskade
från 36 MSEK till -87 MSEK. Det försämrade resultatet
beror i huvudsak på Diab, HENT, Plantasjen samt Speed
Group. Diab redovisade ett negativt redovisat resultat på
grund av omstruktureringskostnader om totalt -78 MSEK,
vilka hänför sig till nedskrivningar av maskiner och
inventarier som ett resultat av rationaliseringar av
produktionen. Diabs operativa EBITA-resultat förbättrades
jämfört med föregående år och vindkraftsmarknad
fortsatte att utvecklas positivt under kvartalet, en
utveckling som väntas fortsätta in i 2019. HENTs resultat
belastades av projektnedskrivningar. Bolaget, som haft en
snabb tillväxt, ser nu över organisationen och rutiner för
anbud och projektgenomförande. Plantasjens EBITA
påverkades negativt av uppsägning av olönsamma
samarbetsavtal och högre inkurans. Utvecklingen i
Plantasjen har resulterat i en sänkt värdering vilket innebär
att vi skriver ner vårt bokförda värde. Detta innebär dock
inte att ambitionerna för bolagets lönsamhet minskat.
Plantasjen är ett starkt varumärke i en bransch som växer
och där kundnöjdhet har största prioritet. De pågående
förbättringsåtgärderna kommer dock att ta längre tid att
genomföra innan de får full effekt jämfört med våra tidigare
bedömningar. I Speed Group fortsatte problemen med
olönsamma kundavtal. EBITA påverkades även negativt av
kostnader om -11 MSEK relaterade till avyttring av Speed
Production samt VD-byte.
Flera bolag utvecklas positivt. Aibel, airteam och
Bisnode utvecklas samtliga väl i såväl kvartalet som helåret.
Detta är ett resultat av genomförda omstruktureringar,
värdeskapande initiativ och en marknad som växer. HL
Display har under kvartalet och året uppvisat tydliga
resultatförbättringar som ett resultat av de initiativ som
bedrivits i bolaget under 2018.
Resultatet före skatt uppgick till -747 MSEK (-597). I

Händelser i portföljbolagen
Under kvartalet vann HENT uppdraget att bygga delar av
nya Livsvitenskapsbygget vid Oslo Universitetet på uppdrag
av Statsbygg. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljard NOK.
Speed Group har avyttrat sitt dotterbolag Speed
Production. Försäljningen bidrar till en renodling av Speed
Groups affär, med fokus på logistiktjänster.
Efter kvartalets slut genomfördes ett sedan tidigare
planerat kapitaltillskott i Plantasjen om 200 MNOK för att
möjliggöra en lägre belåningsgrad. airteam fortsätter att
stärka sin marknadsposition i Sverige genom förvärvet av
Aurvandil AB, som äger dotterbolagen Creovent och
Thorszelius. Detta är det andra förvärvet som airteam gör
på den svenska marknaden och totalt det tredje
tilläggsförvärvet sedan Ratos blev huvudägare 2016.
Efter kvartalets slut förvärvade Ratos resterande

aktier i dotterbolaget TFS till ett aktievärde om 11
MEUR. Ratos ägande uppgår efter förvärvet till 100%.

Vidtagna åtgärder
Under året har vi sett över vår centrala organisation i
Ratos AB och rekryterat in viktig operativ kompetens samt
effektiviserat vårt arbetssätt. Detta har bidragit till att våra
operativa förvaltningskostnader har sänkts för 2018 till 117
MSEK (153).
Arbetet med innehavsportföljen fortsätter med högsta
fokus på stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Under året har
en rad åtgärder vidtagits, inte minst i det fjärde kvartalet.
Bland annat har VD-skifte skett och initierats i tre bolag,
Diab, Kvdbil och Speed Group. Produktionssystem har
effektiviserats i Diab och HL Display. En mer
resultatfokuserad organisation har kommit på plats i flera
bolag inklusive TFS. Ny ordförande har tillsatts i tre bolag.
Ratos innehar idag ordförandeposten i två av våra bolag.
Sammantaget tror jag vi kan se effekter av våra
åtgärder redan under 2019.

Plantasjen har vi skrivit ner koncernmässigt värde med
600 MSEK. Ratos-koncernens EBITA i kvartalet uppgick till
-69 MSEK (81).
Jonas Wiström, Verkställande direktör
Ratos bokslutskommuniké 2018
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