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FÖRVALTNING

Under de senaste 15 åren har Kinnevikaktien,
genom kursstegring och utdelningar, inklusive vär-
det av erbjudanden om teckning av aktier, givit en
genomsnittlig effektiv avkastning om 34% per år.

Värdet av koncernens innehav av börsnoterade
värdepapper uppgick per den 30 september 1999
till 12.277 Mkr. Den 22 november 1999 uppgick vär-
det till 17.783 Mkr, vilket innebär att den s.k. dolda
reserven på koncernens börsportfölj vid samma
datum uppgick till 15.832 Mkr.

Nettoomsättningen de första nio månaderna
uppgick till 5.176 (4.983) Mkr. Korsnäs Holding ABs
nettoomsättning uppgick till 3.720 (3.861) Mkr. För
övriga dotterbolag uppgick nettoomsättningen till
1.474 (1.135) Mkr.

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till
316 (1.352) Mkr. I resultatet ingår resultat av före-
tagsutveckling och resultat vid försäljning av vär-
depapper med 101 (961) Mkr.

Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto
till –955 (–657) Mkr, varav Millicom International
Cellular S.A. (MIC) uppgick till –372 Mkr och
Société Européenne de Communication S.A. (SEC)
uppgick till –548 Mkr.

De finansiella intäkterna och kostnaderna upp-
gick netto till –120 (–213) Mkr.

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader
uppgick till –759 (482) Mkr.

Periodens nettoresultat uppgick till –804 (421) Mkr.
Resultat per aktie för perioden uppgick till –12,78

(6,69) kr.
Jämförelsetalen pro forma de första nio månader-

na 1998 avser Kinnevikkoncernen med numera
ingående bolag.

MELLERSTA SVERIGES LANTBRUKS AB
Efter en solig sommar klarades årets skörd av enligt
planerna. Årets skörd är att beteckna som normal.
Något annat fanns heller inte att räkna med då fjol-
årets väderbekymmer ofrånkomligen påverkar
även årets utfall. Kvaliteten har blivit överlag bra.
Det är endast i Skåne, med dess myckna regnande
under augusti, som skörden drabbats av falltalspro-
blem i framför allt vetet.

Nettoomsättningen uppgick till 10 (11) Mkr och
rörelseresultatet till 3 (4) Mkr.

KORSNÄS HOLDING AB
Korsnäs Holding AB är moderbolag till Korsnäs
AB, som tillsammans med sina dotterbolag bildar
Korsnäskoncernen.

Efter att koncernen under det första halvåret haft
något lägre efterfrågan och markant lägre prisnivå
än motsvarande period föregående år ökade såväl
efterfrågan som prisnivån under det tredje kvarta-
let. Produktionsvolymen under de första nio måna-
derna var 3% lägre än föregående år.

Nettoomsättningen under årets första nio måna-
der uppgick till 3.720 (3.861) Mkr och rörelseresul-
tatet uppgick till 328 (616) Mkr. Vinstmarginalen
var 9% (16%). Resultatet efter finansnetto uppgick
till 320 (527) Mkr. 

Korsnäs Skog
Prisnivån för samtliga sortiment har successivt
sänkts under året. Prisnivån på svensk massaved
sänktes med ca 20 kr/m3 i början av året. Även pri-
set på importerad massaved har successivt sänkts.
Prisnivån på sågtimmer sänktes något runt halvårs-
skiftet men har nu stabiliserats.

Nettoomsättningen under niomånadersperioden
var för skogsrörelsen 1 047 (1 115) Mkr och rörelse-
resultatet uppgick till 153 (152 Mkr). I resultatet
ingår realisationsvinster med 9 (13) Mkr från mark-
försäljning.

Korsnäs Industrirörelse
Marknadsläget för papper, kartong och fluffmassa
har sedan senvåren undergått en påtaglig förbätt-
ring. Orderingången har varit stark för samtliga
produkter och leveranserna under tredje kvartalet
ligger sammantaget 11% över motsvarande period
föregående år. För såväl kartong som papper över-
träffas föregående års nivå samtidigt som fluff-
massa dock har en lägre leveransvolym. Kapacitets-
utnyttjandet för senaste kvartalet har varit fortsatt
högt men något lägre än tredje kvartalet 1998 (–2%).
Fortsatta prishöjningar har genomförts för fluff-
massa. För vissa kartongprodukter och papper har
likaledes prisförbättringar i lokal valuta uppnåtts,
dock till en del neutraliserat genom den förstärkta
kronkursen.

Årets första nio månader har för Korsnäs för-
packningsverksamhet präglats av lägre efterfrågan
i hela Europa jämfört med motsvarande period i fjol
vilket i kombination med överkapacitet har resul-
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terat i sänkta marginaler. Leveranserna minskade
med 5% jämfört med föregående år. 

Sista fasen av konsolideringsprogrammet i
Tyskland kommer att genomföras i slutet av året då
fabriken i Freden stängs varvid dess produktion
överflyttas till Aachern. Vid den engelska fabriken
genomfördes under tredje kvartalet personalratio-
naliseringar på ca 20% genom ökad automatisering.
Anläggningarna i Kroatien och Serbien är nu åter i
full drift.

Trävarumarknaden har under perioden varit
svag. Leveranserna under det tredje kvartalet 
minskade med 5% jämfört med motsvarande 
period 1998, till följd av inkörningsproblem med ny
sågutrustning. 

Nettoomsättningen för Industrirörelsen för de tre
första kvartalen uppgick till 3.440 (3.579) Mkr och
rörelseresultatet blev 185 (465) Mkr.

TRANSCOM AB
Transcoms verksamhet omfattar att för konsument-
intensiva företag bygga, underhålla och utveckla
individuellt anpassade kundvårdsprogram. Inom
detta område är Transcom den ledande leverantö-
ren i Skandinavien. Sedan bolaget bildades 1995 har
verksamheten expanderat kraftigt vad gäller bredd,
kvalitet och volymer. Idag kan Transcom erbjuda
skräddarsydda lösningar med hänsyn till företags
individuella krav på servicenivå.

Under året har bolaget etablerat sig såväl i
Norrköping som i Helsingfors, Finland. Satsningen
på utgående telefoni har under året tagit fart och är
under stark expansion. Utgående samtal har ökat
från ca 50.000 till ca 700.000 jämfört med samma
period föregående år. Inkommande samtal har
under året ökat från ca 5 miljoner samtal till 
ca 8,9 miljoner samtal. Utöver detta hanteras ca 3,3
miljoner debiterbara administrativa ärenden (före-
gående år ca 1,9 miljoner)

Per den 30 september 1999 hade Transcom 1.805
anställda, varav 1.314 i Sverige, 280 i Danmark, 191
i Norge och 20 i Finland. Vid samma tidpunkt 1998
uppgick antalet anställda till 1.321.

Marknaden för tjänster relaterade till kund-
service antas fortsätta att växa med 35-40% per år. 

Transcoms nettoomsättning för perioden januari-
september ökade med 76% och uppgick till 399
(227) Mkr. Rörelseresultatet för samma period blev
19 (4) Mkr.

COLLECT SWEDEN AB
Collect Sweden AB (tidigare Loyalty Management
Sweden AB) har till uppgift att leverera lojalitets-
program för sina klientföretag. Bolaget startade sin
verksamhet i april 1998 och lanserade under hösten
1998 kundklubben Collect för sina klienter Comviq,
Kabelvision, Tele2 och Viasat. Under 1999 har elbo-
laget Sydkraft och resebyråkedjan Big Travel anslu-
tit sig till Collect. Bolaget har under året fördubblat
antalet kunder och uppgick per den 30 september
1999 till ca 400.000. Årstakten på kundernas omsätt-
ning inom Collectprogrammet har ökat med 141%
sedan lanseringen 1998.

Under tredje kvartalet har expansionen av
Collect i Europa påbörjats. Innan året är slut kom-
mer kundklubbsprogrammet att vara lanserat i
Tyskland, Frankrike, Italien, Holland, Schweiz,
Österrike och Luxemburg. I början av nästa år skall
programmet etableras i Danmark och Norge.

Nettoomsättningen för årets tre första kvartal
nådde 22 (18) Mkr och rörelseresultatet uppgick till
–2 (-4) Mkr.

CIS CREDIT INTERNATIONAL SERVICES AB
CIS är ett ”Business Service Center” som tillhanda-
håller ekonomi- och kredithantering för såväl små
företag som koncerner. Tjänster som erbjuds är
främst redovisning, controlling, kreditvärdering,
inkasso, juridik och ekonomisupport.

För att möta efterfrågan har införandet av olika
automatiseringsfunktioner påbörjats. Vidare har för
att tillmötesgå marknadens och kundernas önske-
mål på rationell fakturering installation av nytt 
faktureringssystem påbörjats. Både Scanning och
Workflow samt faktureringssystem kommer att
driftsättas under fjärde kvartalet.

Per den 30 september hade CIS 149 anställda, 
vilket motsvarar en ökning med 60% jämfört med
föregående år.

Under 1999 har kundbasen fortsatt att öka kraf-
tigt. För att kunna hantera kreditkortsansökningar
har arbetet med etablering av verksamhet i Tyskland
och Schweiz startat under fjärde kvartalet 1999.

Bolagets nettoomsättning för de tre första kvar-
talen ökade med 76% och uppgick till 45 (25) Mkr
medan rörelseresultatet blev 5 (4) Mkr.
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ÖVRIGA DOTTERBOLAG
Övriga dotterbolag består bland annat av de
rörelsedrivande dotterbolagen, Fagersta Australia,
TV1000 och AirTime.

Fagersta Australias försäljning och marginaler
har förbättrats under årets första nio månader 
tack vare en stark inhemsk efterfrågan inom bygg-
verksamheten. 

Tillväxten i TV1000 har sedan september 1998
varit god. Antalet abonnenter har ökat med 26% till
344.000 (272.000). Enligt särskild överenskommelse
mellan Kinnevik och Modern Times Group MTG
AB (MTG) distribuerar MTG premiumkanalerna
TV1000 och TV1000 Cinema. Kinnevik täcker under
1999 förlusten i TV1000 upp till 30 Mkr och därut-
över ansvarar MTG. Från och med år 2000 ansvarar
MTG för hela resultatet i TV1000.

AirTime har under året ökat marknadsandelarna
inom såväl TV- som radioreklamförsäljning.
Nettoomsättningen ökade under årets första nio
månader med 24% till 61 Mkr.

Under tredje kvartalet sålde Kinnevik sitt dotter-
bolag SMA Maskin AB till Machinium Oy samt fas-
tigheter vari SMA bedriver sin verksamhet.
Försäljningarna medförde reavinster om samman-
taget 39 Mkr samt gav ett likviditetstillskott för
Kinnevikkoncernen om 260 Mkr. 

Nettoomsättningen för övriga dotterbolag upp-
gick till 998 Mkr jämfört med 854 Mkr samma period
föregående år. Rörelseresultatet uppgick till –5 Mkr
jämfört med –46 Mkr föregående år.

MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR S.A. (MIC) 34%
Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av MIC-
aktier uppgick per den 30 september 1999 till 3.818
Mkr. Den 22 november 1999 var marknadsvärdet 
6.058 Mkr.

Antalet abonnenter i MIC uppgick per den 30
september 1999 till 1.915.464, vilket innebär en
ökning på 64% under den senaste 12-månaders-
perioden. Antalet abonnenter proportionellt till
MICs ägarandel uppgick till 1.199.393, en ökning
med 74%. Det av MIC minoritetsägda bolaget
NetComs abonnentstock är ej medräknad i ovan-
nämnda abonnentsiffror. Under oktober minskade
MIC sin ägarandel i NetCom AB från 6.64% till

5.77% och gjorde därmed en reavinst om 34,8
MUSD. Vidare ökade MIC sin ägarandel i Comcel i
Guatemala i oktober från 47% till 55%. MIC är för
närvarande största delägare i 30 bolag i 19 länder
som tillsammans utgör en marknad omfattande 455
miljoner människor. 

Nettoomsättningen uppgick till 402 (337) MUSD.
Rörelseresultatet från verksamheten före avskriv-
ningar uppgick till 92 (101) MUSD. 

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE
COMMUNICATION S.A. (SEC) 45%
Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av SEC-
aktier samt konvertibla förlagslån i SEC uppgick
per den 30 september 1999 till 5.967 Mkr. Under
fjärde kvartalet har Kinnevik  avyttrat ca 5,4 miljo-
ner aktier med en reavinst om 108 Mkr. Den 22
november 1999 har Kinnevik konverterat samtliga
konvertibla förlagslån i SEC. Den 22 november 1999
uppgick marknadsvärdet av Kinneviks SEC-aktier
till 8.686 Mkr.

SEC består främst av Tele2 Europe, vars verk-
samhet omfattar nationella och internationella fast-
telefonitjänster. Tele2 Europe började året med
verksamhet i Tyskland, Holland och Schweiz.
Under mars 1999 startade man verksamhet i Öster-
rike och Frankrike, i början av april i Italien samt i
oktober i Luxemburg. Bolaget har också licens i
Irland. Antalet abonnenter per den 30 september
1999 uppgick till 2.201.926 (541.694), vilket är en
ökning med 306%. 

I SEC ingår även 3C Communications, Transcom
International, Transcom Europe samt mobiltelefoni-
företaget Tango i Luxemburg. Antalet abonnenter i
Tango uppgick per den 30 september 1999 till
63.344 (25.774), vilket är en ökning med 146%.

Nettoomsättningen för årets första nio månader
uppgick till 377 MDEM, rörelseresultatet före
avskrivningar uppgick till –213 MDEM.

ÖVRIGA INTRESSEBOLAG
Övriga intressebolag består bland annat av MTV
Produktion AB 42% samt 34% ägarandel i Viking
Telecom AB. Resultatet från övriga intressebolag
uppgick netto till –35 Mkr.
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FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likviditet, inklusive kortfristiga place-
ringar och outnyttjade kreditlöften var vid utgången
av tredje kvartalet 2.754 (3.146) Mkr.

Koncernens räntebärande nettoupplåning upp-
gick till 5.486 (4.624) Mkr. 

Den genomsnittliga räntekostnaden för perioden
uppgick till 4,1% (5,4%) (räknat som räntekostnader
i relation till genomsnittliga räntebärande skulder
exklusive pensionsskulder och konvertibelskuld).

Koncernens investeringar (exklusive aktieköp)
under perioden uppgick till 547 (604) Mkr.

Under mars 1999 tecknade Kinnevik tillsammans
med MIC ett konvertibelt förlagslån i SEC om 100
MDEM vardera.

Soliditeten uppgick per den 30 september till 29%
(37%). Efter hänsyn tagen till övervärde i börsnoterade
värdepapper uppgick soliditeten till 58% (62%).

Nettoflödet av koncernens in- och utflöden i
valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde av
utländsk valuta om ca 1.200 Mkr.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Bokslutskommuniké för helåret 1999 beräknas
offentliggöras den 22 februari 2000.

Stockholm 1999-11-23

Verkställande direktören

Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild
granskning av bolagets revisorer.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK)
1998 1998 1999

Helår 1 jan-30 sept 1 jan-30 sept
pro forma*

Nettoomsättning 6.888 4.983 5.176
Kostnad för sålda varor och tjänster – 5.739 – 4.009 – 4.384

Bruttoresultat 1.149 974 792
Försäljningskostnader, administrationskostnader
samt forsknings- och utvecklingskostnader – 1.228 – 632 – 631
Resultat av företagsutveckling 759 712 43
Resultat vid försäljning av värdepapper 277 249 58
Övriga rörelseintäkter 266 140 153
Övriga rörelsekostnader –    160 – 91 – 99

Rörelseresultat 1.063 1.352 316
Resultat från andelar i intresseföretag –    230 – 657 – 955
Finansnetto –    301 – 213 – 120

Resultat före skatt 532 482 – 759
Skatt –      83 – 71 – 46
Minoritetens andel i resultatet 15 10 1
Periodens resultat 464 421 – 804
Resultat per aktie efter full skatt, kr 7,37 6,69 – 12,78
Beräkning av Korsnäspersonalens eventuella vinstandel görs i samband med vinstens fastställande vid utgången av respektive år.

KONCERNÖVERSIKT (MSEK) 1998 1999
1 jan-30 sept 1 jan-30 sept

Nettoomsättning per område pro forma*
Mellersta Sveriges Lantbruks AB 11 10
Korsnäs Holding AB 3.861 3.720
Transcom AB 227 399
Collect Sweden AB 18 22
CIS Credit International Services AB 25 45
Övriga dotterbolag 854 998
Moderbolag, holdingbolag och elimineringar –     13 –     18

Summa 4.983 5.176

Rörelseresultat per område
Mellersta Sveriges Lantbruks AB 4 3
Korsnäs Holding AB 616 328
Transcom AB 4 19
Collect Sweden AB –       4 –       2
CIS Credit International Services AB 4 5
Övriga dotterbolag –     46 –       5
Moderbolag, holdingbolag och elimineringar 774 –     32

Summa 1.352 316

Resultat efter finansiella poster per område 
Mellersta Sveriges Lantbruks AB 4 2
Korsnäs Holding AB 527 320
Transcom AB 0 12
Collect Sweden AB –       4 –       2
CIS Credit International Services AB 3 4
Övriga dotterbolag – 47 –     14
Intresseföretag – 650 – 942
Moderbolag, holdingbolag och elimineringar 649 –   139

Summa 482 – 759
* Jämförelsetalen pro forma de första nio månaderna 1998 avser Kinnevikkoncernen med numera ingående bolag.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 981231 980930 990930
Anläggningstillgångar

Aktiverade utvecklingskostnader 51 34 68

Goodwill 322 317 281

Maskiner, inventarier, fastigheter mm 7.870 7.774 7.939

Andra aktier och andelar 1.304 733 544

Långfristiga fordringar 1.047 912 1.548

10.594 9.770 10.380

Omsättningstillgångar

Varulager 1.553 1.521 1.364

Kortfristiga fordringar 1.848 1.622 1.976

Kassa, bank och korta placeringar 1.625 1.745 1.379

5.026 4.888 4.719

Summa tillgångar 15.620 14.658 15.099

Eget kapital 

Bundet eget kapital 4.508 4.480 4.491

Fritt eget kapital 1.303 946 – 102

5.811 5.426 4.389

Minoritetsintresse i eget kapital 24 27 17

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 688 685 626

Latent skatteskuld 401 400 422

Övriga avsättningar 798 797 110
1.887 1.882 1.158

Långfristiga skulder

Icke räntebärande skulder 1 17 4

Räntebärande skulder 6.169 5.694 7.349

6.170 5.711 7.353
Kortfristiga skulder

Icke räntebärande skulder 1.545 1.425 1.782

Räntebärande skulder 183 187 400

1.728 1.612 2.182

Summa eget kapital och skulder 15.620 14.658 15.099

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MSEK)
1998 1998 1999

Helår 1 jan-30 sept 1 jan-30 sept
Kassaflöde från

den löpande verksamheten 155 406 169
investeringsverksamheten – 842 – 339 – 465
finansieringsverksamheten 532 – 179 334

Årets kassaflöde – 155 – 112 38

Likvida medel vid årets början 491 491 336

Likvida medel vid periodens slut 336 379 374
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