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FöRvaLTningSBERÄTTELSE

Verksamhetsåret 2010

VERKSAMHET
Proventus är ett privatägt investeringsbolag. Den 
huvudsakliga verksamheten är lånefinansiering av 
medelstora företag samt investeringar i företagsobli-
gationer i Norden och Norra Europa. Denna verk-
samhet bedrivs tillsammans med ett antal medinves-
terare i dotterbolaget Proventus Capital. Den första 
investeringsstrukturen – Proventus Capital Partners 
I, med ett totalt kapital på ca 2 miljarder SEK – 
lanserades hösten 2009 och var på våren 2011 i det 
närmaste fullinvesterad. Proventus Capital Partners 
II lanserades i april 2011 med ett totalt kapital på 
5,3 miljarder SEK. Proventus AB är störste investe-
rare och andra större investerare är t ex Fjärde 
AP-fonden, Folksam, Länsförsäkringar, SPP, 
Ericssons pensions  stiftelse, SEBs pensionsstiftelse 
och Nobel stiftelsen. Utöver verksamheten inom 
Proventus Capital Partners bedrivs en egen likvidi-
tetsförvaltning i moderbolaget samt förvaltning av 
ett antal portföljbolag i dotterbolaget Proventus 
Invest. Vid sidan av investeringsverksamheten är 
Proventus ägare av kulturinstitutionerna Magasin 3 
Stockholm Konsthall och Judiska Teatern.
 Proventus grundades 1980 av Robert Weil 
och ägs av familjen Weil. 
 Bakgrunden till satsningarna på företagsfinan-
siering genom Proventus Capital Partners är att 
Proventus i kölvattnet av kreditkrisen ser ett 
strukturellt skifte i kapitalmarknaden där beho-
ven av finansiering utanför banksystemet ökar. 
Detta är både drivet av fortsatt hög efterfrågan på 
kapital och av att utbudet från de traditionella 
källorna kommer att begränsas av nya regleringar 
och ökande konkurrens om kapitalet. Proventus 
har etablerat sig som en ledande nordisk aktör på 
denna marknad och fortsätter att utveckla och 
expandera denna verksamhet. 
 Proventus har sedan 2003 haft euro som 
huvudvaluta. Detta innebär att vi har ambitionen 

att bevara tillgångarnas värde och skapa avkast-
ning i euro och att vi mäter vår finansiella fram-
gång i euro. Anledningen är att Proventus ägare 
delvis är bosatta utanför Sverige och vill ha sin 
avkastning och utdelning i euro. Under åren 
2003 till 2009 var strategin värdehöjande mätt i 
svenska kronor, medan de två senaste årens stora 
volatilitet i valutakurserna har inneburit en nega-
tiv påverkan. Över hela tidsperioden har valuta-
positionen dock varit tämligen neutral jämfört 
med en investering i kronor. I relation till dollarn 
har Proventus position inneburit en värdetillväxt 
om ca 20 procent.

HISTORIK
Proventus har en lång historik av innovativt och 
”contrarian” förhållningssätt till sina investering-
ar och har alltid letat efter ”vita fläckar” på kapital-
marknaden. 1969 grundade Robert Weil företaget 
Weilinvest, vilket senare slogs samman med 
Proventus. Under Weilinvest/Proventus tidiga år, 
på 1970-talet och tidigt 80-tal, var den svenska 
aktiemarknaden illikvid och underutvecklad. 
Svenska bolag värderades mycket lägre än deras 
europeiska motsvarigheter, vilket berodde på att 
marknaden var hårt reglerad och valutareglering-
en förhindrade utländska investerare att investera 
i svenska aktier.
 När valutaregleringen togs bort och andra 
avregleringar följde förändrades aktiemarknadens 
funktionssätt fundamentalt, med större transparens 
och likviditet som resultat. Men den svenska – och 
även den europeiska – industriella strukturen var 
på många sätt ineffektiv. Ingenjörs dominerade 
företagsledningar och bristande bolagsstyrning 
låg bakom bildandet av flera stora konglomerat 
och ibland bristande fokus på effektivitet. Detta 
skapade en nisch för Proventus som nu kunde 
fokusera på omstruktureringar och att aktivt 
arbeta med att utveckla företag i behov av föränd-
ring. Mellan 1980-talets början och tidigt 90-tal 
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genomförde Proventus nästan 70 rekonstruktio-
ner med positivt resultat. Till de mer uppmärk-
sammade hör Upsala Ekeby, Aritmos och Puma.
 I ljuset av erfarenheterna av att först ha inves-
terat i aktier på en outvecklad aktiemarknad på 
70-talet och sedan varit aktiva i rekonstruktioner 
på 80- och tidigt 90-tal, kan Proventus nuvarande 
inriktning ses som en tredje fas i företagets utveck-
ling. Efter en period av aktivitet på obligations-
marknaden parallellt med engagemang i omstruk-
tureringsprocesser fokuserar Proventus nu helt på 
företagsobligationer och lån. Detta är tredje 
gången Proventus agerar för att möta otillfreds-
ställda behov genom att fokusera på det vi ser 
som outvecklade delar av kapitalmarknaden. 

KONCERNEN
Substansvärdet per den 31 december 2010 upp-
gick till 280,7 (269,1) Meur, vilket är en netto-
förändring med 11,6 Meur. Under 2010 har 8,0 
(7,0) Meur lämnats i utdelning till aktieägarna 
vilket ska beaktas vid jämförelse mellan åren. 
Styrelsen uppskattar att substansvärdet inklusive 
dolda reserver uppgår till ca 400–450 Meur.
 Koncernens rörelseresultat uppgick till 8,1 
(-2,5) Meur. Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till 2,0 (-9,2) Meur och nettoresultatet 
var 5,8 (-11,9) Meur. 
 Resultatförbättringen beror dels på en högre 
avkastning inom investeringsverksamheten, dels 
på ett förbättrat resultat hos portföljbolagen.
 Koncernens balansomslutning har ökat från 
460,3 Meur till 620,8 Meur. Ökningen beror 
främst på satsningen inom Proventus Capital, där 
utlånings- och inlåningsvolymerna har ökat. 
Totalt har utlåning, kortfristiga placeringar och 
likvida medel ökat med 135,5 Meur under 2010 
till följd av de investeringar som gjorts. Proventus 
investeringar i vindkraft inom portföljbolaget o2 
Produktion är den andra huvudorsaken till ökning-
en av koncernens balansomslutning. 
 Redovisat i svenska kronor uppgick koncernens 
rörelseresultat till -113,9 (-94,0) Mkr. Resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -172,4 (-164,7) 
Mkr. Årets nettoresultat uppgick till -136,4 (-193,2) 
Mkr och årets totalresultat blev -189,4 (-187,5) Mkr.
 Koncernens balansomslutning var 5 588 
(4 765) Tkr varav eget kapital 2 527 (2 786) Tkr. 

Investeringsverksamheten

UTVECKLINGSKAPITAL 
Verksamheten i dotterbolaget Proventus Capital 
utgör den dominerade delen av investeringsverk-
samheten. En mindre del av utlåningen har bedri-
vits i moderbolaget. Moderbolagets portfölj är 
dock under avveckling. 
 

LIKVIDITETSFÖRVALTNING
Avkastningen inom likviditetsförvaltningen upp-
gick till 11,9 (8,6) Meur. Under 2009 gjordes en 
nedskrivning av ett enskilt engagemang vilket 
belastade resultatet med -7,1 Meur. 
 Koncernens obligationsportföljer innehåller 
både high-yieldobligationer och mer likvida obli-
gationer med ratingen ”investment grade”. Huvud-
delen har varit placerat i euro, en mindre del i 
dollar. Den underliggande värdeutvecklingen i 
lokala valutor har varit positiv. Avkastningen i den 
riskfria portföljen har varit låg under de senaste 
åren till följd av det allmänt låga ränteläget. 
 Till följd av de stora valutaförändringar som 
nämnts inledningsvis är det redovisade resultatet i 
svenska kronor avsevärt sämre än i euro. Den redo-
visade avkastningen i svenska kronor uppgick till 
-48,7 (-22,7) Mkr.

PORTFÖLJBOLAG OCH 
ÖVRIGA INNEHAV

Proventus portföljbolag förvaltas under dotterbo-
laget Proventus Invest. Bolaget ägs till 91 (85) 
procent av Proventus. Finansieringen av Proventus 
Invest har i huvudsak skett genom villkorade 
aktieägartillskott från Proventus.
 Till portföljbolagen räknas BRIO, Proventus vind-
 kraftsinvesteringar som samlats i Proventus Wind 
Power, J.Lindeberg, Design Research och Artek.
 Utvecklingen i innehaven sammanfattas kort 
nedan.

BRIO
BRIO som under 2009 genomförde en finansiell 
rekonstruktion har haft det fortsatt svårt under 
2010 även om resultatet förbättrades avsevärt 
under året. Kassaflödet förbättrades, kostnaderna 
minskade och marginalerna ökade, men stora 
utmaningar kvarstår. 

Försäljningen uppgick till 96,6 (89,5) Meur. 
Bruttovinsten ökade till 38,1 Meur (32,4) Meur, 
vilket är en förbättring med 5,7 Meur. Netto-
resultatet efter skatt förbättrades med totalt 6,3 
Meur, från -13,3 Meur till -7,0 Meur. 
 Redovisat i svenska kronor uppgick försäljningen 
till 921,4 (951,0) Mkr. Bruttovinsten ökade från 
343,9 Mkr till 363,6 Mkr, rörelsens kostnader 
minskade samtidigt som övriga rörelseintäkter 
ökade något. Totalt förbättrades nettoresultatet 
med totalt 73,9 Mkr från -140,7 Mkr till -66,7 Mkr.
 Koncernens långsiktiga finansiering kommer 
att ses över under 2011 då kreditavtalen med 
bolagets huvudsakliga kreditgivare löper ut vid 
utgången av året.
 Proventus har under mars 2011 ökat sitt inne-
hav i BRIO till 91,8 procent av aktierna i bolaget. 
Proventus lämnade den 10 mars 2011 ett kontant-
erbjudande till övriga aktieägare och inledde sam-
tidigt tvångsinlösen av utestående aktier. Det tota-
la värdet på erbjudandet uppgår till ca 31 Mkr. I 
samband med erbjudandet köpte Proventus tillba-
ka den option som Proventus utfärdade till Nordea 
Bank avseende de aktier som Proventus förvärvade 
av samma bank i samband med den finansiella 
rekonstruktion som genomfördes under 2009. Den 
totala köpeskillingen för optionen uppgick till ca 
20 Mkr. Efter att ha varit ett noterat bolag sedan 
1985 avnoterades BRIOs aktier från Nordic 
Growth Market, NGM, den 10 juni 2011.

PROVENTUS WIND POWER
Proventus har investerat i vindkraft via bolaget 
Proventus Wind Power som ägs till 75 procent 
av Proventus och 25 procent av Foundation Asset 
Management Sweden AB.
 De vindkraftsanläggningar som ägs av Proventus 
Wind Power (Röbergsfjället Vind, Säliträdberget 
Vind, Hedbodberget Vind, Bliekevare Vind, 
Brahehus Vind och Granberget Vind) omsatte 
totalt 15,4 (12,3) Meur. Vind bolagens tillskott 
till koncernens resultat före skatt uppgår till 1,6 
(3,4) Meur och netto efter skatt till 2,0 (3,0) 
Meur. Avskrivningarna på anläggningarna upp-
går till -5,6 (-4,1) Meur. Resultatförsämringen 
under 2010 beror främst på svagare vind under 
det första kvartalet 2010. Anläggningarna lycka-
des inte ta igen produktionstappet under resten 

av året vilket medförde ett sämre resultat.
 De totala investeringarna i vindkraftparker 
uppgick vid årsskiftet brutto till 148 (104) Meur. 
Parkerna i Brahehus Vind och Granberget Vind 
har byggts under 2011 och sattes i drift under 
februari och mars 2011.
 Redovisat i svenska kronor uppgick omsätt-
ningen till 146,7 (130,8) Mkr. Vindbolagens 
tillskott till koncernens resultat före skatt uppgår 
till 15 (36) Mkr och netto efter skatt till 18,6 
(32,6) Mkr. Avskrivningarna på anläggningarna 
uppgår till -53,8 (-44,0) Mkr.
 De totala investeringarna i vindkraftparker upp-
gick vid årsskiftet brutto till 1 334 (1 100) Mkr.
 Samarbetet med o2 Vind förändrades under 
första kvartalet 2011. Proventus har genom dot-
terbolaget Proventus Wind Power ägt en mindre 
andel aktier i o2 Vind och 70 procent av aktierna 
i o2 Produktion. Genom en överenskommelse 
med ägarna i o2 Vind har samägandet delats upp 
så att Proventus Wind Power blir ägare till 100 
procent av aktierna i o2 Produktion samtidigt som 
gruppen lämnar ägandet i o2 Vind. Samarbetet 
fortsätter i övrigt som tidigare.

J.LINDEBERG 
Proventus är sedan 2007 ägare i J.Lindeberg. 
Bolaget har utvecklats väl under de senaste åren 
och lönsamheten har stadigt förbättrats. Under 
2010 lyckades bolaget sånär nå break-even efter 
flera år av förluster och kapitaltillskott. 
Resultatandelen från bolaget uppgår till -0,1 
Meur vilket ska jämföras med -0,8 Meur för 
2009. Motsvarande i svenska kronor uppgår till 
-1,1 Mkr (-9,1) Mkr.

DESIGN RESEARCH 
Design Research med varumärket Tom Dixon 
har haft en positiv utveckling under hela 
Proventus innehavstid. 
 Bolagets omsättning ökade till 8,5 (7,1) Meur. 
Det redovisade resultatet före skatt uppgick till 1,3 
(0,4) Meur. Redovisat i svenska kronor uppgick 
omsättningen till 81,1 (75,4) Mkr. Det redovisade 
resultatet före skatt uppgick till 12,1 (3,7) Mkr.

ARTEK 
Artek vände under 2010 den negativa utveckling 
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som bolaget hade under 2009. Försäljningen 
ökade från 12,1 Meur till 13,9 Meur. Brutto-
vinsten förbättrades främst genom en förnyad 
produktionstruktur. Nettoresultatet före skatt 
ökade från -0,7 Meur till 0,1 Meur. Redovisat i 
svenska kronor uppgick omsättningen till 132,6 
(128,6) Mkr och nettoresultatet före skatt ökade 
från -7,9 till 0,9 Mkr.
 Artek förvärvade under året samtliga aktier i 
Aero Design Furniture Oy och fick genom över-
tagandet rättigheterna till varumärket Iilmari 
Tapiovaara. 

ÖVRIGA INNEHAV
Övriga innehav omfattar resultat från Magasin 3 
Stockholm Konsthall, Judiska Teatern, Newsmill och 
reklambyrån Voice – The Brand Liberation Company. 
I övriga innehav ingår även Proventus Israel och 
Proventus Inc som äger koncernens fastigheter.
 Totalt investerade Proventus -4,8 (-3,6) Meur 
i de kulturella verksamheterna.
 Motsvarande i svenska kronor uppgår till 
-45,4 (-37,7) Mkr.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader har ökat främst beroende på 
finansieringen av vindkraftsutbyggnaden. Under 
2010 har fyra parker varit i drift och ytterligare 
två har varit under byggnation. Under byggfasen 

aktiveras finansieringskostnaderna till respektive 
anläggning men från och med produktionssätt-
ning belastar räntekostnaderna resultatet fullt ut. 
Totalt är ca 1 Meur av ökningen mellan åren rela-
terad till vindkraftsprojekten. 

Personal
Antalet anställda inom koncernen uppgår till 
443 (478) personer. Av dessa arbetar 8 (8) i huvud-
sak inom investeringsverksamheten. Minskningen 
i antalet anställda är relaterad till BRIO som 
minskat personalstyrkan med 56 personer. Design 
Research ökade under året antalet anställda med 
11 personer och de kulturella verksamheterna 
ökade med 8 personer.

Styrelsearbete inom Proventus
Styrelsen består av fyra personer inklusive verk-
ställande direktören. 
 Proventus har styrelserepresentation i samtliga 
investeringar av större betydelse.

Utdelning
Beslut om utdelning till ägarna fattas normalt på 
extra bolagsstämma under slutet av räkenskaps-
året. Styrelsen har därför inte föreslagit någon 
utdelning till årsstämman. 
 Koncernens resultat- och balansräkningar i 
euro framgår nedan.

koncERnEnS RESuLTaTRÄkning
1 januari – 31 december

Teur  2010 2009
    

Investeringsverksamheten 
Utvecklingskapital ränteintäkter   13 368 2 456
Utvecklingskapital räntekostnader  - 9 096 209
Värdeförändringar och räntor likviditesförvaltningen   11 887 8 618
Övriga intäkter  1 345 719 
Administrationskostnader   -4 880 -4 258
Nettoresultat – investeringsverksamheten   12 624 7 744

Operativa investeringar (portföljbolagen)   
Omsättning   134 926 121 897
Kostnad för sålda varor   -70 789 -68 328
Försäljning, FOU och administration  -74 101 -67 696
Övriga intäkter   6 495 7 082
Övriga kostnader  -1 021 -3 239
Nettoresultat – operativa investeringar   -4 490 -10 284

Rörelseresultat   8 134 -2 540

Resultat från andelar i intresseföretag   437 91
Finansiella intäkter   1 615 229
Finansiella kostnader  -8 188 -5 894
    -6 136  656

Resultat efter finansiella poster   1 998  -9 196

Skatt på årets resultat  3 777 - 2 680
Årets resultat  5 775 - 11 876

Stockholm, 22 juni 2011

 Robert Weil Daniel Sachs
 Ordförande Verkställande Direktör 

  Mikael Kamras David Neuman
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koncERnEnS BaLanSRÄkning 
31 december

Teur  2010 2009
    

Tillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar    
 Balanserade utvecklingsutgifter   2 326 2 502
 Varumärken   15 337   13 794
 Goodwill   8 168 7 792
 Hyresrätter  6 484 5 502
 Pågående investeringar   571 518
    32 886 30 108
Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader, mark och markanläggningar  26 852 25 812
 Maskiner och andra tekniska anläggningar   126 489 97 308
 Inventarier   4 292 9 303
 Pågående investeringar   7 048 1 620
    164 681 134 043
Finansiella anläggningstillgångar 
 Andelar i intresseföretag  7 027 5 707
 Andra långfristiga värdepappersinnehav  11 538 9 786
 Uppskjutna skattefordringar  16 288 12 354
 Långfristiga fordringar  117 616 51 788
    152 469 79 635

Summa anläggningstillgångar  350 036 243 786

Varulager  41 637 29 091
Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar  24 454 13 694
 Övriga fordringar  9 767 8 033
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  9 635 7 112
 
Kortfristiga placeringar  148 230 129 667

Kassa och bank  36 992 28 924
Summa omsättningstillgångar  270 715 216 521

Summa tillgångar  620 751 460 307

koncERnEnS BaLanSRÄkning 
31 december

Teur  2010 2009
    

Eget kapital  
 Aktiekapital   5 331 5 331
 Övrigt tillskjutet kapital  2 874 2 874
 Balanserat resultat  252 198 260 592
 Årets resultat   5 775 -11 876
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  266 178   256 921
 
Minoritetsintressen   14 570 12 150

Summa eget kapital   280 748 269 071

Långfristiga skulder    
 Pensionsförpliktelser  7 027 6 594
 Övriga avsättningar   2 408 3 727
 Övriga långfristiga skulder   4 336 5 160
 Uppskjuten skatteskuld   259 958 129 272
Summa långfristiga skulder   273 729 144 753

Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder   19 949 14 287
 Skatteskulder   511 322 
 Övriga skulder   32 652 15 699
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   13 162 16 175
Summa kortfristiga skulder   66 274 46 483
    
Summa skulder   340 003 191 236

Summa eget kapital och skulder   620 751 460 307

Ställda säkerheter   
 Ställda säkerheter  202 870 152 712
Summa ställda säkerheter  202 870 152 712
     
Eventualförpliktelser 
 Övriga ansvarsförbindelser  27 462 55 218
Summa eventualförpliktelser  27 462 55 218
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