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Proventuskoncernen har under 1995 präglats av förändring. Efter 14 år som börs-

bolag blev Proventus under 1995 ett privatägt bolag. Weil Invests erbjudande till

aktieägarna i Proventus både föregicks och följdes av ett antal väsentliga

affärshändelser.
Den svenska kapitalmarknaden har utvecklats mot en mer kassaflödes-

orienterad värdering. Proventusaktien, som ,under 1980-talet värderades med en

premie i förhållade till substansvärdet, värderades under 1990-talet med en ökande

substansrabatt. Efter att, utan större framgång, ha genomfört ett antal åtgärder för att

minska rabatten beslutade Weil Invest att det inte längre var motiverat för Proventus

att vara ett börsnoterat bolag. Weil Invest beslöt att, med en premie, lösa ut övriga

aktieägare.
För att kunna finansiera transaktionen krävdes tillgång till kassaflöden, vilket

gjorde att uppköpet av Proventus var tvunget att föregås av ett förvärv av Aritmos.

Utan tillgång till framtida kassaflöden från de operativa bolagen i Aritmos, be-
stående av Puma, Etonic och Tretorn, kunde inte Weil Invest erhålla finansiering för

ett förvärv av Proventus. Efter förvärvet av Aritmos, och med en väl definierad

handlingsplan för att reducera den initialt höga skuldsättningen, kunde Weil Invest

finansiera erbjudandet till de övriga aktieägarna i Proventus med cirka 1.000 Mkr i

nya banklån och 446 Mkr i två förlagslån med olika löptid. Förlagslånen emitterades

till före detta aktieägare i Proventus för att finansiera transaktionen och för att

erbjuda en möjlighet till ytterligare avkastning.
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Förvärvet av Proventus gjordes i ett skede när många av Proventus bolag slutfört

en genomgripande omstrukturering och visade god lönsamhet. Bolagen var

industriellt och finansiellt konkurrenskraftiga på sina respektive marknader med

ytterligare utvecklingspotential för en industriell ägare. Bolagens stabilitet möjlig-
gjorde ägarförändringar utan att värdet skulle påverkas av moderbolagets finansiella

situation. Under 1995 avyttrades innehaven i besticktillverkaren Gense, cykel- och

gräsklippartillverkaren Monark Stiga, fiskeutrustnings tillverkaren Abu Garcia,

byggkeramiktillverkaren United Tiles samt hotellkedjan SSRS-Holding. Samtliga
bolag förvärvades av industriella köpare med konkreta planer för vidareutveckling
av bolagen. Vidare har Puma AG förvärvat rätten till varumärket Puma i USA från

Tretorn. Rörelsefinansiering i Etonic och Tretorn har ersatt delar av förvärvs-

finansieringen i moderbolaget. Den finansiella risken ökade väsentligt efter
förvärvet av Proventus. De åtgärder som vidtagits efter förvärvet har alla bidragit till

att kraftigt minska denna risk. Avyttringarna, tillsammans med den positiva
utvecklingen i de kvarvarande innehaven, har gjort att koncernen idag har en

mycket stabil finansiell situation.
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Vid utgången av 1995 hade hela förvärvsfinansieringen från bankerna på cirka

1.000 Mkr amorterats och koncernbalansräkningen minskats med 2.995 Mkr. Den

lägre risknivån återspeglas i värderingen av de förlagslån som ingick i erbjudandet
till aktieägarna i Proventus. De båda förlagslånen har fram till och med den l mars

1996 på årsbasis avkastat 29,7% respektive 55,1 %. Den svenska aktiemarknaden

har under perioden avkastat motsvarande 26,1%. Marknaden värderar idag förlags-

lånen med en väsentligt mindre marginal mot av svenska staten garanterade ränte-

bärande papper än när de började handlas i.juni.
Weil Invest bytte i mars 1996 namn till Proventus och bolagen kommer att

fusioneras under året.
Puma är den enskilt största tillgången och representerade 73% av koncernens

tillgångar enligt substansberäkningen den l mars 1996. Puma redovisade för 1995

det bästa resultatet någonsin i bolagets historia. Den omstrukturering som

påbörjades 1993 hade som mål att göra Puma konkurrenskraftigt och skapa en

plattform för framtida tillväxt. Bolagets resultat visar att man nu uppnått en god

lönsamhetsnivå med tillfredsställande marginaler. Detta ger Pumas ledning

möjlighet att fokusera sina ansträngningar på att skapa lönsam tillväxt, och gör

Puma till en attraktiv investering på kapitalmarknaden.
Vid Pumas bolagsstämma i april kommer en rad förslag att läggas fram för att

göra Pumaaktien jämförbar med liknande bolag. Tillsammans med vissa eftergifter

från Proventus kommer dessa förändringar att göra bolaget lättare att analysera och

värdera. Proventus avsikt är att därefter med bibehållet huvud ägaransvar minska sitt

ägande i Puma, för att på så sätt öka ägarspridningen och förbättra likviditeten i

aktien. Transaktionen, som planeras äga rum under andra kvartalet 1996, kommer

att generera ett betydande likviditetstillskott för Proventus, vilket åter gör Proventus

till en av de stora aktörerna på marknaden för strukturerade företagsförvärv.
Till sist vill jag passa på att tacka alla medarbetare i Proventus, dess dotter-

bolag och intressebolag i Sverige och utomlands för ett utomordentligt gott

samarbete under 1995.
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Verkställande direktör
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FÖRVÄRVET AV PROVENTUS

Weillnvest, som bildades 1969, har sedan 1985 varit huvudägare i Proventus. Den 27

februari 1995 lämnade Weil Invest ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i

Proventus, med ett totalt budvärde på cirka 1.500 Mkr, vilket motsvarar ett värde på

hela Proventus på totalt cirka 2.600 Mkr. Erbjudandet bestod aven kontantdeloch två

förlagslån per aktie. Förlagslånen noteras på Stockholms abligationsbörs (SaX-listan)

respektive inofficiellt hos Carnegie Fondkommission. Den 10 maj 1995 meddelades att

erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att Weil Invest kontrollerade mer än 90%

av aktierna och rösterna i Proventus. Därefter har Proventusaktien avregistrerats från

Stockholms Fondbörs och tvångsinlösen av kvarvarande utestående aktier har begärts.

Den 1 mars 1996 erhöll Weillnvest förhandstillträde till samtliga utestående aktier i

Proventus, och en fusion av Weil Invest och Proventus har påbörjats. Weil Invest har bytt
;;"-

namn till Proventus AB (pub!) vilket kommer vara namnet på det fusionerade bolaget. I

denna årsredovisning används Proventus som benämning på fd Weillnvest och den

fusionerade enheten, och fd Proventus används som benämningen på det tidigare

Proventus (vars officiella namn numera är Proventus Handels),

DETTA ÄR PROVENTUS

Proventus genomför investeringar av både industriell och finansiell karaktär. Proventus

är en aktiv ägare som tillsammans med företagens styrelser och ledningar främst arbetar

med bolagens strategiska och finansiella utveckling samt fungerar som katalysator vid

förändri ngsprocesser.

Proventus affärside är att skapa mervärde genom att investera i företag i vilka

Proventus kan bidra till strategiska och/eller strukturella förändringar som möjliggör

förbättrad långsiktig avkastning.

Proventus mål är att generera en långsiktigt hög avkastning genom att maximera

tillväxten av det egna substansvärdet med konservativ hållning till risk.

Proventus strategi är att förvärva större kapitalandelar i etablerade företag, vilket ger

Proventus ett kontrollerande inflytande och möjlighet att som aktiv ägare samarbeta med

företagens styrelser och ledningar.

il
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KONCERNÖVERSIKT

Proventus arbetar med investeringar inom flera olika områden. Moderbolaget Proventus

gör investeringar i större bolag, i huvudsak börsbolag. Proventus Invest, med VD Ulf

Ericsson, investerar i små och medelstora, icke börsnoterade, bolag. Aritmos, med VD

Thore Ohlsson, har ansvar för koncernens investeringar i sport- och fritidsbranschen.

Dessutom är Proventus representerat i USA och Israel genom Proventus Inc., med VD

Joel-Tomas Citron, respektive Proventus-Clali, med VD Tamir Agmon, vilka hanterar

investeringar på dessa marknader.

Proventus har aktiva investeringar i tre börsnoterade bolag: Puma, Orrefors och Von

Roll. Aritmos kontrollerar och har operativt ansvar för koncernens investeringar i Puma,

Etonic och Tretorn. Proventus Invest kontrollerar och har operativt ansvar för Tryckinvest

i Norden, Kinnasand, Etamine och Artek. Proventus-Clali har investeringar i Eltec och i

Clali Capital Development.

v

,-.
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PROVENTUSINVESTERINGAR

ARITMOS

VD Thore Ohlsson

Efter ett offentligt erbjudande i december 1994 blev Aritmos ett helägt dotterbolag till

fd Proventus, vilket medfört att överlappande funktioner i organisationerna

rationaliserats och bolagets struktur anpassats till den nya situationen. Proventus aktiva

ägande gav även Aritmos övriga aktieägare en mycket bra avkastning. Aktieägarna fick

under 1994 en avkastning på motsvarande 86%.

Aritmos huvudsakliga verksamhet består idag av att operativt ansvara för Proventus

investeringar i Puma, Etonic och Tretorn. Pumaaktierna ägs numera av fd Proventus,

vilket dock inte påverkar det operativa ansvaret.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖVRIGA INVESTERINGAR
Proventus: Von Roll 1 %

Orrefors 16%
Aritmos: Drummond Gate 37%

Proventus-Clali: Eltec 19%
Clali Capital Development20%

-5-



PUMA

VD Jochen Zeitz

Verksamhet

Puma utvecklar, tillverkar och marknadsför skor för fotboll, jogging, basket och

racketsporter samt sportkonfektion. Pumas produkter är huvudsakligen inriktade på de

mellersta och övre prisklasserna. Bolaget är världens näst största fotbollsskomärke.

Pumakoncernen bestod under 1995 av det tyska moderbolaget Puma, inköpsbolaget

World Cat i Hongkong och fem helägda försäljningsbolag i Frankrike, Schweiz, Österrike,

Benelux och Australien. Puma köpte under 1995 tillbaka rätten till varumärket Puma i

USA, och i början av 1996 även Puma North America Inc., licenstagaren för den

nordamerikanska marknaden. Puma är noterat på börserna i Frankfurt och MOnchen.

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under 1995 till 748.

Inköpen av sports kor sker framförallt i Fjärran Östern. Puma säljer produkter genom

de egna försäljningsbolagen och ett åttiotal distributörer och licenstagare. I Asien och

Sydamerika säljs produkterna nästan uteslutande på licens och i Europa främst genom

den egna organisationen och olika distributörer. Distributionskanalerna är huvudsakligen

sporthandel, varuhus och skohandel.

Pumas totala försäljning 1995, inklusive försäljning av Pumaprodukter på licens,

uppgick till drygt 5,6 miljarder kronor. Av den totala försäljningen av Pumaprodukter

utgjorde sportskor 54%, sportkonfektion 40% och övriga sportprodukter 6%.

Fotbollsskor är den största sportskokategorin följd av joggingskor. Sportkonfektion

produceras som ett komplement till samtliga produktgrupper. Övriga sportprodukter

inkluderar bland annat väskor, idrottsskydd och bollar.

Pumas produkter säljs i cirka 80 länder. De viktigaste marknaderna är Asien, Europa

och Sydamerika, vilka utgjorde 42%, 40% respektive 16% av den totala försäljningen

1995. Japan är den försäljningsmässigt största marknaden för Pumas produkter. Av

Pumas totala försäljning 1995 utgjordes drygt 3,5 miljarder kronor av licenstagares

försäljning. Pumas royaltyintäkter från licensförsäljning, som 1995 uppgick till 225

Mkr, kommer i huvudsak från den asiatiska marknaden.

r
,
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Kommentarer till utvecklingen
Pumas försäljning ökade 1995 till 2.053 Mkr från 1.850 Mkr 1994. Inklusive

försäljning av Pumaprodukter på licens har försäljningen ökat från 5.032 Mkr till 5.628

Mkr. Resultat efter finansnetto har ökat från 140 Mkr till 269 Mkr, och räntebärande

nettoskulder har minskat från 74 Mkr till 67 Mkr. Från 1995 års resultat har 168 Mkr

betalats till Proventus i form av återbetalning av villkorade aktieägartillskott,

Besseru ngsschei neo
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Finansiella data
Mkr 1995 1994
Rörelsens intäkter
Försäljningsintäkter 2.053 1.850
Övriga rörelseintäkter 254 256

2.307 2.106
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader -2.000 -1.920
Avskrivningar -31 -23
Rörelseresultat efter avskrivningar 276 163

~~

Finansnetto -7 -23
Resultat efter finansnetto 269 140

Nyckeltall)
Rörelsemarginal, % 11,9 7,7
Räntebärande nettoskulder, Mkr 67 74
Sysselsatt kapital, Mkr 636 547
Riskbärande kapital, Mkr 377 322
Balansomslutning, Mkr 1.081 904
Andel riskbärande kapital, % 34,9 35,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 45,4 31,5
Medelantal anställda 748 725

r)

l} För definitioner se sid 41.

Nyemission och ökad ägarspridning
Efter att ägarna, styrelsen och företagsledningen under de senaste åren koncentrerat
sina insatser på den operationella omstruktureringen i bolaget föreslås att
bolagsstämman 1996 fattar ett antal beslut för att ytterligare anpassa Puma till
kapitalmarknaden. För första gången sedan börsintroduktionen 1986 kommer Puma att
lämna utdelning, vilket underlättar en renodling av aktiestrukturen till ett enda aktieslag.
Samtidigt genomförs en nyemission motsvarande 10% av aktiekapitalet och en aktiesplit
10 för 1.

Från och med 1995 kommer bolaget att presentera sitt bokslut enligt internationella

redovisningsprinciper för att uppnå bättre jämförbarhet med internationella
konkurrenter.

Pumaaktien kommer därefter att handlas i ett lägre prisintervalloch vara lättare att

analysera, vilket underlättar handel för mindre aktieägare. För att ytterligare förbättra
prissättningen och öka likviditeten i Pumaaktien har Proventus för avsikt att under 1996
minska sitt ägande till under 50%. Proventus kommer dock att kvarstå som den största

aktieägaren och med bibehållet huvudägaransvar fortsätta att verka för Pumas framtida
ti IIväxt.

v

De villkorade aktieägartillkott, Besserungsscheine, som finns i Puma komplicerar
analys och prissättning av Pumaaktien. Som ägare till samtliga kvarvarande aktieägar-
tillskott, har Proventus därför beslutat att efterskänka de aktieägartillkott som inte
kommer att återbetalas med resultat genererade under 1995 och 1996. Eftergiften, som
är villkorad av att ovanstående transaktion genomförs under 1996, beräknas uppgå till
cirka 130 Mkr.

~.
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ETONIC

VD Bill Kirkendall

Verksamhet

Etonic utvecklar, tillverkar och marknadsför skor för golf, jogging och walking. Dessutom

marknadsför Etonic genom licensavtal Tretorns produkter på den nordamerikanska

marknaden.

Etonic är indelat i fyra divisioner: Etonic Golf, Etonic Athletic, Etonic International

och Tretorn USA. Divisionerna har gemensam .administration och distribution, men

separata marknads-, försäljnings- och produktutvecklingsavdelningar. Puma North

America Inc., som tidigare var en del av Etonickoncernen, avskiljdes under 1995 och

ingår idag i Puma koncernen. Medelantalet anställda i Etonickoncernen uppgick under

1995 till 206.

Den största delen av bolagets produktion är förlagd till Fjärran Östern. De mest

högkvalitativa golfskorna tillverkas i en egen anläggning i USA. Försäljningen av Etonics

produkter sker genom sporthandel, sporthandelskedjor och butiker i anslutning till

golfbanor, så kallade pro shops.

Etonics försäljning 1995 uppgick till 493 Mkr. Av försäljningen utgjorde Etonic Golf

51 %, Etonic Athletic 34% och Tretorn USA 11 %. Etonics försäljning sker i huvudsak i

USA. Den övervägande delen av Tretorn USAs försäljning utgjordes av fritidsskon Tretorn

Nylite.

Etonic och Tretorn USA hade 1995 en sammanlagd andel på drygt 1 % av sportsko-

försäljningen i USA. Etonic är näst störst i världen på golfskor med en marknadsandel på

cirka 15%. På USA-marknaden är andelen cirka 18%.

v

Kommentarer till utvecklingen
Etonic har under de senaste tre åren genomfört ett omfattande besparingsprogram, som

med en marginellt minskad försäljning i lokal valuta vänt en förlust efter finansnetto

1994 på 9 Mkr till en vinst 1995 på 1 Mkr. På grund av att den amerikanska dollarn

försvagats kraftigt under perioden är försäljningsminskningen väsentligt större redovisad

i svenska kronor.

Etonics försäljning uppgick 1995 till 493 Mkr, jämfört med 633 Mkr 1994, en

minskning på 22% i svenska kronor. Resultat efter finansnetto uppgick 1995 till 1 Mkr,

jämfört med en förlust på 9 Mkr föregående år. Räntebärande nettoskulder har under

året minskat från 265 Mkr till 180 Mkr, eftersom Etonic under året genomfört en

nyemission där lån från moderbolag omvandlats till eget kapital.

\."....-.
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Finansiella data 1)
Mkr 1995 1994
Rörelsens intäkter
Försäljningsintäkter 493 633
Övriga rörelseintäkter 15 14

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

Nyckeltal 2)

Rörelsemarginal, % 3,6 1,9
Räntebärande nettoskulder, Mkr 180 265
Sysselsatt kapital, Mkr 282 371
Riskbärande kapital, Mkr 95 79
Balansomslutning, Mkr 304 433
Andel riskbärande kapital, % 31,3 18,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,1 3,5
Medelantal anställda 206 236

1) Ar 1994 har omräknats pro
struktur.

2) För definitioner se sid 41.

~
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. -9 -20

18 13

-17 -22
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TRETORN

VD Stefan Jacobsson

Verksamhet
Tretorn utvecklar, tillverkar och marknadsför tennisprodukter och friluftsartiklar.

Tennisprodukterna utgörs främst av trycklösa tennisbollar, som är ett område inom vilket

Tretorn är störst på världsmarknaden. Friluftsprodukterna omfattar huvudsakligen

gummistövlar, ett område där Tretorn är marknadsledande i Sverige. Tretorn

marknadsför även produkter från Puma och Etonic på vissa marknader samt innehar ett

mindre antal agenturer för sportartiklar tillverkade av andra bolag.
Koncernen har sitt huvudkontor i Helsingborg, och består vidare av det tillverkande

bolaget Tretorn Sport på Irland samt fyra helägda försäljningsbolag i Sverige, Danmark,

Tyskland och på Irland. I koncernen ingår även tillverknings- och försäljningsbolaget

Real de Tenis i Mexiko, vilket ägs till 51 %. Medelantalet anställda i koncernen uppgick

under 1995 till 193 personer.
Tillverkningen av tennisbollar sker på Irland samt i mindre omfattning i Mexiko.

Försäljningen av tennisbollar sker genom egna försäljningsbolag, distributörer och

agenter. Gummistövlar tillverkas hos underleverantörer i Östeuropa och Fjärran Östern.

Tretorns produkter säljs i huvudsak i Europa och de viktigaste marknaderna är

Sverige, Benelux, Danmark, Italien, Schweiz och Tyskland. Bolaget marknadsför

tennisbollar i samtliga västeuropeiska länder, med Schweiz och Tyskland som de enskilt

största marknaderna. Gummistövlar säljs huvudsakligen i Norden och Tyskland. Tretorn

hade 1995 en försäljning på 372 Mkr. Vidare såldes Tretornprodukter på licens för

ytterligare 125 Mkr.

Kommentarer till utvecklingen
Med hjälp av interna rationaliseringar och kostnadsbesparingar har Tretorn vänt den

negativa trend bolaget upplevde under 1990-talets första del, och strävar nu efter att

etablera en lönsam tillväxt. Som ett led i den fortsatta utvecklingen av Tretorn flyttades
huvudkontoret till Helsingborg och till ny VD utsågs Stefan Jacobsson, tidigare VD för

Abu Garcia.
Tretorns försäljning uppgick 1995 till 372 Mkr, jämfört med 371 Mkr 1994, och

resultat efter finansnetto ökade från 11 Mkr 1994 till 21 Mkr 1995. Tretorns
räntebärande nettoskulder har under samma period ökat från 74 Mkr till 116 Mkr.

)
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Finansielladata 1)
'"

Mkr 1995 1994
Rörelsens intäkter
Försäljningsintäkter
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar .
Finansnetto
Resultat efter finansnetto

Nyckeltal 2)

Rörelsemarginal, % 6,2 4,4
Räntebärande nettoskulder, Mkr 116 74
Sysselsatt kapital, Mkr 315 218
Riskbärande kapital, Mkr 66 74
Balansomslutning, Mkr 383 341
Andel riskbärande kapita I, % 17,2 21,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,1 8,6
Medelantal anställda 193 219

~

.~)
v

\....--

1) Ar 1994 har omräknats pro forma för att
struktur.

2) För definitioner se sid 41.

(-')
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TRYCKINVEST I NORDEN

Verksamhet
Tryckinvest i Norden, som ägs gemensamt med Bonnierkoncernen, gör investeringar i

den grafiska branschen. Tryckinvest i Norden består av Interprint. Kungens Kurva (VD

Hans Carlsson), som är Sveriges största och enda fristående djuptryckeri, Sörmlands

Grafiska, som är Sveriges ledande offsettryckeri och det mindre arkoffsettryckeriet

Tryckeri AB Småland (VD för båda är Ulf Persson). Tillsammans bildar bolagen Sveriges

största koncern för beställningstryck. Medelantal anställda i Tryckinvestkoncernen
uppgick under 1995 till 619. Tryckinvests försäljning 1995 uppgick till 870 Mkr. Av

försäljningen utgjorde Interprint 51 %, Sörmlands Grafiska 46% och Tryckeri AB

Småland 3%. Försäljningen sker nästan uteslutande i Sverige. Huvudsakligen trycks
tidskrifter och dagstidningsbilagor i större serier. Ledig tid fylls ut med reklamtryck,

kartor med mera.

Kommentarer till utvecklingen
Tryckinvest i Norden redovisade 1995 en försäljning på 870 Mkr, jämfört med 727 Mkr

1994, vilket motsvarar en ökning på 20%.Resultat efter finansnetto på har ökat till 73

Mkr, att jämföra med 37 Mkr 1994. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på

förbättrade marginaler. Koncernen har kunnat utnyttja det goda konjunkturläget till att

teckna nya kontrakt och förnya gamla till bra villkor, även för längre perioder.

Räntebärande nettoskulder har minskat från 25 Mkr till -15 Mkr.

Finansiella data 1995 1994

Mkr

Rörelsens intäkter
Försä Ijn ingsintäkter
Övriga rörelseintäkter

~

' /

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat efter

- .
:)

v
Finansnetto
Resultat efter finansnetto

1) För definitioner se sid 41.

t.
..

l.

870 727
2 2

872 729

- 77 6 -668
-24 -22
72 39avskrivningar

1 -2
73 37

- 12-



ÖVRIGA INVESTERINGAR

Von Roll

VD Max Amstutz
Proventuskoncernen äger 1 % av aktierna i det schweiziska stålbolaget Von Roll, ett
industrikonglomerat verksamt inom stål, miljöteknik, elektriska isoleringssystem samt
gjutgods och maskinell utrustning. Efter flera genomgripande finansiella och industriella
rekonstruktioner under 1990-talet är nu Von Roll åter lönsamt. Proventus har till-
sammans med flera stora schweiziska banker aktivt medverkat i den omstrukturering
som genomförts, och Proventus fortsätter att arbeta i Von Rolls styrelse för bolagets fort-
satta utveckling. Marknadsvärdet på Proventus innehav uppgick vid årsskiftet till 33 Mkr.

x
f"
!

t
"
'c

f;
*'
t
;;,
l

t

Orrefors

VD Göran Bernhoff
Proventuskoncernen äger 16% av aktierna i Orrefors Kosta Boda AB. Bolaget är verksamt

inom design, tillverkning och marknadsföring av bruks- och konstglas med innovativ

formgivning och hög kvalitet. Företaget exporterar cirka 50% och de största
exportmarknaderna är USA och Australien. Marknadsvärdet på Proventus innehav

uppgick vid årsskiftet till 57 Mkr.

,"""'.
I:" .

V

\ r.

Kinnasand och Etamine

VD Bengt Gullbrandson (Kinnasand) och VD Pierre Bouvet (Etamine)
Kinnasand, som är ett helägt dotterbolag i Proventuskoncernen, utvecklar, tillverkar och

marknadsför gardin- och möbeltyger, textiltapeter och mattor. Försäljningen utgörs till

~

75% av textilier och till 25% av tapeter och mattor. Företaget har framför allt
verksamhet i Sverige och Tyskland. Etamine, som ägs till 100% av Proventuskoncernen
och operativt lyder under Kinnasand, är verksamt inom inredningstextilier, huvud-
sakligen på den franska marknaden. Totalt koncernmässigt bokfört värde på innehaven
uppgick vid årsskiftet till 27 Mkr.

Artek

VD Reine Kurki
Det finska möbelföretaget Artek, som ägs till 61 % av Proventuskoncernen, marknadsför
möbler formgivna av Alvar Aalto och formger nya serier i hans anda. Tillverkningen sker i

Finland, som också utgör bolagets största marknad. Exportandelen uppgår till cirka 35%

med målsättning att öka exporten till 50%, framför allt genom att öka försäljningen på
de marknader där Artek redan är etablerat, huvudsakligen Sverige, Danmark och USA.

Koncernmässigt bokfört värde uppgick vid årsskiftet till 12 Mkr.

Stockholms Konsthall Magasin 3
Proventus äger 100% av Stockholms Konsthall Magasin 3, en konsthall för modern
konst med lokaler i Stockholms Frihamn. Magasin 3 har under 1995 haft kritikerrosade
och välbesökta utställningar med verk av bl a James Turrell, Georg Baselitz och Carl
Fredrik Hill. Verksamheten drivs inte i vinstsyfte.

Se not 9 för en förteckning över aktieinnehav.

I'
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AVYTTRINGAR

Gense
I februari 1995 avyttrade Proventus Invest Gense till den norska koncernen K.A.

Rasmussen som är Nordens ledande producent av metallegeringar i guld, silver och

platina. Transaktionen innebar ett likviditetstillskott för Proventuskoncernen på 250 Mkr.

Monark Stiga
I maj 1995 avyttrade Proventuskoncernen större delen av aktierna i Monark Stiga till

VenCap AB och Grimaldi Industri AB, som även förvärvade en option på Proventus-

koncernen kvarvarande innehav. Efter att optionen utnyttjats i november 1995 har

Proventuskoncernen avyttrat alla sina aktier i Monark Stiga. Transaktionerna innebar ett

totalt likviditetstillskott för koncernen på 312 Mkr.
Sedan Proventus blev huvudägare i Monark Stiga har företaget utvecklats mycket

positivt och fram till och med årsskiftet 1995/96 hade aktieägarna fått en avkastning på

årsbasis motsvarande 46% sedan börsintroduktionen i oktober 1994.

Abu Garcia
I maj 1995 accepterade Proventuskoncernen ett offentligt erbjudande från Berkley Inc.,

USA, och avyttrade aktierna i Abu Garcia. Försäljningen innebar ett likviditetstillskott för

Proventuskoncernen på 224 Mkr. Aktieägare som investerade i Abu Garcia vid börs-

introduktionen i oktober 1994 erhöll därmed en avkastning på motsvarande 116% per år.

United Tiles

I december 1995 såldes de operativa dotterbolagen i United Tiles till en av de större

koncernerna i byggkeramikbranschen. Försäljningen innebar ett likviditetstillskott i

Proventuskoncernen på 192 Mkr.

v
Övriga avyttringar
Under året har fastigheten Nya Knutpunkten 2 i Helsingborg avyttrats, vilket gav ett

likviditetstillskott på 38 Mkr. Vidare har aktierna i SSRS-Holding sålts till

företagsledningen, en affär som kommer att ge Proventuskoncernen ett likviditetstillskott

på motsvarande 29 Mkr.

- 14-



RESULTAT

Koncernen
Proventus redovisar för 1995 en vinst före skatter på 333 Mkr jämfört med en förlust på

180 Mkr föregående år, en resultatförbättring på 513 Mkr.

Det förbättrade resultatet består främst i att 1994 års resultat belastades med en

nedskrivning av aktierna i Von Roll med 496 Mkr.

Det förbättrade resultatet är också en följd av det omstruktureringsarbete som

genomförts inom koncernen. Puma redovisar en vinst före skatter på 269 Mkr, jämfört

med 140 Mkr föregående år. Även Etonic, Tretorn och Tryckinvest i Norden redovisar

förbättrade resultat jämfört med föregående år.

Avyttringarna av Abu Garcia, Gense, Monark Stiga, SSRS och United Tiles innebar

en vinst för Proventuskoncernen på 272 Mkr och ett likviditetstillkott på 1.007 Mkr.

Genom Proventus förvärv av utestående aktier i fd Proventus har moderbolagets

ökade skuldsättning medfört ett försämrat finansnetto med 185 Mkr.

Fördelningen av koncernens omsättning och resultat per bolag framgår av not 1.

~

Moderbolaget
Moderbolaget redovisar en vinst före skatt på 1.187 Mkr, jämfört med en vinst på 19

Mkr föregående år. Förändringen består aven anteciperad utdelning från dotterbolag på

1.400 Mkr och ett försämrat finansnetto med 185 Mkr.

FÖRÄNDRAD FINANSIEll RISK

Proventus har under 1995 genom ett offentligt erbjudande ökat sitt innehav i fd

Proventus. Investeringen innebar initialt en ökad skuldsättning på drygt 1.500 Mkr.

Den 27 februari 1995 offentliggjorde Proventus erbjudandet att förvärva samtliga

utestående aktier i fd Proventus. Den 19 maj 1995 meddelade Proventus att innehavet

uppgick till 99,2% av aktierna och att tvångsinlösen av utestående aktier påkallats. Vid

utgången av 1995 återstod 260.092 aktier för att uppnå full ägarandel. Proventus har

för dessa resterande aktier tagit upp en skuld på 21 Mkr och redovisar fd Proventus som

helägt dotterbolag från och med den 26 maj 1995 då likvid för aktierna erlades.

Förhandstillträde till aktierna erhöll Proventus den l mars 1996.

(~)
\-.-'

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen
Koncernens soliditet uppgick den 31 december 1995 till 15% (27%). Koncernen hade

totala räntebärande skulder på 2.288 Mkr (3.201 Mkr). De räntebärande skulderna

bestod till 70% (77%) av långfristiga skulder. Koncernens nettoskuldsättning uppgick
till 1.644 Mkr (2.155 Mkr). Jämfört med den proformaskuldsättning som redovisades

den 30 mars 1995 har nettoskuldsättningen minskat med 1.714 Mkr.

- 15-



Moderbolaget
Moderbolagets soliditet uppgick den 31 december 1995 till 51 % (16%). Moderbolaget
hade totala räntebärande skulder på 1.185 Mkr (613 Mkr). De räntebärande skulderna

bestod till 98% (100%) av långfristiga skulder.

RÄNTEBÄRANDESKULDER
Av koncernens räntebärande skulder på totalt 2.152 Mkr, exklusive lån från aktieägarna

Weil och Kamras, utgörs 542 Mkr av rörelses~ulder, lån upptagna av bolag som

Proventus direkt eller indirekt investerat i. Den återstående delen om 1.610 Mkr utgörs
av investeringsskulder och avser huvudsakligen skulder som upptagits för förvärv av

Aritmos och fd Proventus. Med hänsyn tagen till de likvida medel som huvudsakligen

finns i Aritmos och fd Proventus uppgår nettoskuldsättningen avseende ovannämnda

investeringsskulder till 1.245 Mkr. Sammansättningen av Proventuskoncernens

skuldsättning framgår av nedanstående tabell.

Investeringsskulder
Proventus, banklån 525
Proventus, förlagslån serie I 391
Proventus, förlagslån serie II 77
fd Proventus, banklån 41
fd Proventus, reverslån 428
Robert Weillnc, fastighetslån 15
Aritmos, banklån 67
Pensionsskulder och övriga långfristiga skulder 66

1.610

Rörelsekrediter i underliggande dotterbolag

För att se investeringsskulderna i sitt sammanhang hänvisas till substansvärdes-

beräkningen på sid 37.

FONDEMISSION

På en extra bolagsstämma den 15 mars 1995 beslutades om en fondemission på 52

Mkr genom ianspråktagande av disponibla vinstmedel. Det nominella värdet på bolagets

aktier ökade från 50 kr till 10.000 kr per aktie.

VALUTAKURSEXPONERING

På grund av koncernens internationella inriktning uppstår omfattande betalningsflöden i

utländska valutor. För att begränsa valutakursriskerna vidtar dotterbolagen olika

kurssäkringsåtgärder, till exempel valutaklausuler, nettning och valutaterminer.

Målsättningen är att 100% av nettoexponeringen i utländska valutor ska vara säkrad
under den tidsperiod som det beräknas ta för dotterbolagen att anpassa sig till

vaJutakursförändringar. Detta medför för närvarande att kurssäkringsåtgärder genomförs

för tidsperioder på mellan tre och tolv månader i koncernens bolag.

- 16-
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De utländska dotterbolagens tillgångar, minskade med skulderna, utgör en

nettoinvestering i utländsk valuta som vid valutakursförändringar ger upphov till

omräkningsdifferenser vid konsolidering av koncernen. För att begränsa effekterna av

omräkningsdifferenser i det egna kapitalet i koncernen valutakurssäkras utländska

dotterbolags nettotillgångar genom finansiering i samma valutor eller genom valuta-

terminssäkring. Kursdifferenser på lån och terminskontrakt, som upptagits för att

kurssäkra utländska nettotillgångar, förs med beaktande av skatteeffekter direkt till eget

kapital.
För att minimera effekterna av ogynnsamma valutakursrörelser kan dock styrelsen

genom medvetet risktagande awika från de principer som beskrivits ovan.

Koncernens huvudsakliga exponering i utländsk valuta utgörs av DEM genom

Pumainnehavet. Pumas nettotillgångar var vid årsskiftet 1995/1996 valutakurssäkrade

till cirka 160%, koncernens bokförda värde av Pumainnehavet till cirka 50% och

marknadsvärdet till cirka 25%.

,

"
,
,
~

~.,.

~
~.
'f

I'
if."

t.

i

~

I.' ""l

:v
"

~

~
.:

~.

{I

V

""-',
I

V

PERSONAL OCH LÖNER

Under året uppgick medelantalet anställda i koncernen till 2.001 (4.523). Löner och

ersättningar uppgick till 534 Mkr (1.070 Mkr). Uppgifter om antalet anställda per land

le framgår av tabell på sid 28.och arbetsstä I

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Koncernen

Koncernens fria egna kapital u

avsättning till bundna reserver

Moderbolaget

Till bolagsstämmans förfogande står 1.253.775.309:83 kronor i form av fritt eget

kapital. Styrelsen föreslår att 10.329.400:- kronor överförs till reservfonden och att

resterande 1.243.445.909:83 kronor balanseras i ny räkning.

DELÅRSBOKSLUT FÖR 1996

Delårsbokslut för verksamhetsåret 1996 omfattar årets första sex månader. Kommunike

avseende delårsbokslutet kommer att offentliggöras den 29 augusti 1996.

\
I

Mkr. Någonppgick den 31

föreslås inte.

ber 1995 till 351decem
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Mkr 1995 1994

Rörelsens intäkter
Försäljning
Övriga intäkter
Andel i intresse bolags resultat
Vinst vid försäljning av aktier
Utdelning på aktier och andelar

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader
Nedskrivning av aktier

Rörelseresultat töre avskrivningar
r

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan

Rörelseresultat efter avskrivningar

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Valutakursdifferenser

Resultat före skatter

Skatter
Minoritetens andel i årets

Årets resultat

.~

j.
f
ti

RESULTATRÄKNING KONCERNEN'

4.279
298

7.541
267

19

Not 1

Not 2 -
262

14
4.853

150
1

7.978

Not 3

96 177
-275 -224

31 -7
333 -180Not 1

-34 -203
-72 233
227 -150

Not 4
Not 5resultat

).
..



.:;: Mkr 1995-12-31 1994-12-31

~~

Omsättningstillgångar
Likvida medel
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Varulager

Spärrkonton hos Riksbanken

Anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Övriga långfristiga fordringar
Goodwill
Patent och andra rättigheter
Maskiner och inventarier
Byggnader
Mark och annan fast egendom

Summa tillgångar

Ställda panter
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Likvida medel
Kundfordringar
Aktier i dotterbolag
Övriga tillgångar

( )

V

/"
,

~
)

~

;.

t
t
f
~.

BALANSRÄKNING KONCERNEN

TI LLGÅNGAR

Not 6 644 1.046
580 1.426
68 120

4 22
155 101
700 1.706

2.151 4.421
Not 7

2

Not 8 164
45

841
133
201
262
21

226
83

824
189
542
474

52

Not
Not
Not
Not
Not

9
9
9
9
9

1.667 2.390

3.818 6.813

364
1.623

146
12

779
48

2.972

80
395

2

1.339
-

1.816

~~

;



Mkr 1995-12-31 1994-12-31

~.,

>
,

i
f
~
§.
!I'
l

l
;

Kortfristiga skulder
Leverantörssku Ider
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

Långfristiga skulder
Chec krä kn i ngskred iter

Övriga lån
Avsatt till pensioner, PR'
Avsatt till pensioner, övriga
Latenta skatteskulder
Övriga långfristiga skulder
Förlagslån
Lån från aktieägare
Konverteringslån

:;':)
\ /

"--",

f,)

V

()

~

t"")
' /

Minoritetsintressen

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver

Fritt eget kapital
Fria reserver
Arets resu Itat

Summa eget kapital

Summa skulder och eget kapital

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
Garantiförbindelser
Pensionsåtagande
Villkorade aktieägartillskott

Övriga ansvarsförbindelser

;;

;::
~
~
.....

~

;;"

i

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not 10
231 605

74 106
500 630
806 986

1.611 2.327

~

Not 11 36
755

87
110

16
25

468
112
24

1.633

340
1.592

230
170
188

8
Not 12
Not 13
Not 13

95
24

2.647

170 1.639Not 5

Not 14

o
o

53
O

124 350
227 -150
404 200

3.818 6.813

102
8

19
39

28
1
1

39

. '
,

77

245

..
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Mkr 1995 1994

~

Kassaflöde från årets verksamhet
Försäljning och övriga intäkter
Köp och försäljning av aktier
Investeringar i övriga anläggningstillgångar, netto
Utdelning
Rörelsens kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Skatter
Rörelsekapitalbindning

Kassaflöde från rörelsen\ '

Aktieägarfinansiering
Lämnad utdelning
Minoritetens andel

Extern räntebärande finansiering
Kortfristig lånefinansiering
Långfristig lånefinansiering

Kassaflöde efter finansiering

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång

~

' "

' /

KASSAFLÖDESANAL VS KONCERN EN

RÖRELSEN

7.808
319

-877
1

- 7.334
-60
-74

-1.283

4.577
206
588

14
-4.179

-171
-29

1.046
-1.5002.052

FINANSIERING

-83
-166-1.541

~

~.
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Rörelsens
Utdelning från dotterbolag

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader
Andelsresultat

Rörelseresultat före finansiella poster

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Va luta kursd ifferenser

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Dispositioner
Aktieägarti Ilskott/koncernbidrag

Årets resultat

"-../

V

r'
u

~

1.400
, 1.400

23
23

-2
O

1.398

-1
-1
21

5 33
-215 -32

25 -1
1.213 21

-26
1.187

-2
19

,



Omsättningstillgångar
Likvida medel
Fordringar på dotterbolag

Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Övriga långfristiga fordringar
Byggnader

r.
Summa tillgångar

Ställda panter
Aktier i dotterbolag"--./

"-.-/

-

2Not 6 3
252
255

2.277
1
9

2.287

2.542

2.244
2.244

729Not 8

Not 9 9
738

740

701
701

".
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-
Mkr 1995-12-31 1994-12-31

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder Not 10 "
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50 4
Övriga kortfristiga sku Ider 21 3

71 7

Långfristiga skulder
Övriga lån
Skulder till dotterbolag
Övriga långfristiga skulder
Förlagslån
Lån från aktieägare
Konverteringslån

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Arets resultat

Summa eget kapital

Summa skulder och eget kapital

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
Villkorade akt

(~. .'

u

P"j
u

(~.. )
y

ieägarti

r')
~

525
30

5
468
112
24

1.164

478
9
7

Not 12
Not 13
Not 13

95
24

613

Not 14

53
O

o
o

67 101
1.187 19
1.307 120

2.542 740

31
39
70

175
39

214
Ilskott

,

~

~

-



Kassaflöde från årets verksamhet
Köp och försäljning av aktier
Investeringar i övriga anläggningstillgångar, netto
Resultatbidrag från dotterbolag
Kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Rörelsekapitalbindning

Kassaflöde från rörelsen

Aktieägarfinansiering
Lämnad utdelning

Extern räntebärande finansiering
Kortfristig lånefinansiering
Långfristig lånefinansiering

Kassaflöde efter finansiering

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets

C0

r)

\J

. -1.548 -315

-1 27
1.374 21

-2 -2
-185 O
-209 -25
-571 -294

Fl NANSIERING

- -83

18 -3
554 381

1 1

2 l
utgång 3 2

,
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Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets och Föreningen Auktoriserade
Revisorers rekommendationer.

Förvärvsmetoden
Bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet vid årets slut har
i koncernredovisningen konsoliderats enligt förvärvsmetoden. I koncernens egna kapital ingår
härigenom endast den del av dotterbolags egna kapital, samt egetkapitalandel i obeskattade
reserver, som tillkommit efter förvärvet.

I koncernbalansräkningen redovisas förvärvade tillgångar och övertagna skulder i dotterbolag till
marknadsvärden enligt upprättad förvärvsanalys. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för
aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar,
upptas skillnaden som goodwill.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med värden avseende tiden efter
förvärvet. Vid avyttring av dotterbolag under året är koncernens resultat skillnaden mellan
försäljningspriset och det avyttrade bolagets värde i den ingående koncernbalansräkningen.

Latent skatt
Latent skatteskuld i dotterbolags obeskattade reserver vid förvärvstidpunkten samt latent
skatteskuld på skillnader mellan marknadsvärde enligt förvärvsanalys och bokfört värde i det
enskilda bolagets redovisning, redovisas som långfristig skuld.

Obeskattade reserver har i koncernen fördelats på latent skatteskuld och eget kapital i enlighet
med Redovisningsrådets rekommendationer. Latent skatt på obeskattade reserver upptas till
aktuell skattesats. Latent skattefordran redovisas på förlustavdrag, dock endast till den del
förlustavdragen med stor säkerhet kommer att kunna utnyttjas de närmaste åren och endast intill
ett belopp motsvarande den latenta skatteskulden. Latent skattefordran nettoredovisas mot latent
skatteskuld. Vid beräkning av det koncernmässiga realisationsresultatet avseende försålda
dotterbolag görs ingen justering för skatt på grund av förlustavdrag.

v

M i noritetsi ntressen
Minoritetsintressen redovisas i koncernens nettoresultat. Minoritetens andel i resultat före skatter
och i skatter anges i not.

Omräkning av utländska dotterbolag
De utländska dotterbolagens bokslut omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden.
Metoden innebär att samtliga tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga
poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser har förts
direkt till eget kapital.

Kapitalandelsmetoden
Bolag, i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mellan 20% och 50% av rösterna vid
årets slut samt har ett betydande inflytande, har i koncernredovisningen konsoliderats enligt
kapitalandelsmetoden. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av
intressebolags egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Till skillnad från bolag som konsolideras enligt förvärvsmetoden nettoredovisas intressebolags
tillgångar och skulder på en rad i balansräkningen. I koncernresultaträkningen redovisas endast
koncernens andel av intressebolagets resultat.
I övrigt gäller samma principer som vid tillämpning av förvärvsmetoden.

BOKSLUTSKOMMENTARER
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Värderi ngsprinci per

Varulager
Råvaror och köpta hel- och halvfabrikat har värderats till den lägsta av anskaffnings- och
återanskaffningskostnaden. Tillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till det lägsta värdet av
tillverkningskostnaden och det verkliga värdet, det vill säga beräknat försäljningspris minskat med
beräknade försäljningskostnader.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till ba
på fordringar och skulder redovisas löpande i resultaträkn

Aktieinvesteringar i utländsk valuta
Moderbolagets direktinvesteringar i utländska aktier har värderats till anskaffningsdagens kurs.

Koncernens innehav av utländska dotterbolag ger vid valutakursförändringar upphov till
omräkningsdifferenser vid konsolidering. För att begränsa effekterna av omräkningsdifferenser i
det egna kapitalet i koncernen valutakurssäkras utländska dotterbolags nettotillgångar genom
finansiering i samma valutor eller genom valutaterminssäkring. Kursdifferenser på lån och
terminskontrakt, som upptagits för att kurssäkra utländska nettotillgångar, förs med beaktande av
skatteeffekter direkt till eget kapital.

~

\J

~

\ /

~

kurs. ValutakursdiIansdagens fferenser
ingen.

~~

~

~



Eskilstuna
Helsingborg
Jönköping
Karlshamn
Katrineholm
Kinna
Norrtälje
Norsborg
Ronneby
Stockholm
Tranås
Vansbro
Varberg
Örebro
Övriga
Summa i Sverige

Australien
Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Holland
Hongkong
Irland
Italien
Kanada
Mexiko
Norge
Schweiz
Storbritannien
Tyskland
USA
Österrike
Summa i utlandet

~

~

Totalt

Varav kvinnor
Varav män
Totalt

t
L,

-

38
22

355
65

-
-

65
2

21
48
84
19

145
103

74
215
211
413

99
24

122
119
415

41
21

408
21
10

601
346

47

21

20
-

446
233

51
1.258 3.187

2.001 4.523. '
\

O,.

809
1.192

1.643
2.880

2.001 4.523

,
.
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ersättn i ngar

oderbolaget
varav till styrelse och

Dotterbolag i Sverige
Dotterbolag i utlandet

Koncernen totalt

Moderbolaget har, utöver verkställande direktör, inte haft några anställda och har inte utbetalat
lön eller annan ersättning. Lön och andra förmåner till ledande befattningshavare har utbetalats
från fd Proventus som har samma administrativa ledning som Proventus.

~-"

~
Avgångsvederlag l}

l) Fyra månaders lön för varje tolvmånaders anställningsperiod. Dock med lägst tolv och högst 36

månaders lön.

;' \

' /

(-) (-)
168 293
366 777
534 1.070

direktörverkställande

\

~
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Not 1. Försäljnings- och resultatutveckling

Försäljning och resultat före skatter fördelar sig på underligga
följande.

Resultat före
Försäljning skatter

Mkr 1995 1994 1995 1994
Proventus med flera 1) 534 680 99 -385
Etonic Inc 493 633 1-9
Puma AG Rudolf Dassler Sport 2.053 1.850 269 140
Tretorn AB 372 371 21 11
Tryckinvest i Norden AB 870 727 73 37
Sålda dotterbolag - 4.044 - 101
Koncernmässiga elimineringar 2) -43 -764 -130 -75

4.279 7.541 333 -180

1} Exklusive interna utdelningar och realisationsvinster samt andra interna resultatpåverkande
poster avseende resultatet före skatter.

2} Koncernmässiga elimineringar avseende försäljning består av interna försäljningar inom
koncernen. I försäljningen avseende 1994 redovisas Tryckinvest i Nordens försäljning, men
eftersom bolaget 1994 redovisades som intressebolag har koncernmässiga elimineringar
justerats i motsvarande mån.Koncernmässiga elimineringar avseende resultatet består främst
av goodwillavskrivningar samt valutakursdifferenser som förts direkt mot eget kapital.

\......-.

Not 2. Andel i intressebolags

Tryckinvest i Norden redovisades 1994 som intressebolag och Proventus andel av resultatet
redovisades i resultaträkningen. 1995 redovisas bolaget som dotterbolag och bolagets
resultatposter ingår i sin helhet i koncernresultatet med avdrag för minoritetens andel.

~

)

Not 3. Avskrivningar enligt plan

Årlig avskrivning Koncernen
Mkr % 1995 1994
Goodwill i dotterbolag 10 94 56

Patent och andra rättigheter
Maskiner och inventarier
Byggnader
Mark och annan fast egendom
Summa

"
~.

.;.
w.

l~

NOTER

nde koncerner och bolag enligt

resultat

~~

19 22
59 166
14 28

10-20
10-20

1-5
0-4 o 2

186 274
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Not 4. Skatter

Koncernen
Mkr 1995 1994
Inkomstskatter 30 74
Andel i intresse bolags skatter - 5
Latenta skatter 4 124
Summa 34 203

Den latenta skatte kostnaden 1994 beror främst på de från årsskiftet 1994/1995 ändrade reglerna
om beskattning av skatteutjämningsreserv. Latent skattefordran har endast upptagits intill ett
belopp motsvarande den latenta skatteskulden. Att latent skatteskuld redovisas i koncernen, trots
att den latenta skattefordran är större, beror på att skattefordran inte fullt ut kan utnyttjas mot
skatteskuld i underliggande bolag.

Not 5. Minoritetsintressen

Mkr Koncernen
Andel i årets resultat 1995 1994

som avser minoritetsaktieägarna i
Proventus Handels AB (fd Proventus AB)
Aritmos AB
Puma AG Rudolf Dassler Sport 1)
Tryckinvest i Norden AB
Övriga dotterbolag
Sålda dotterbolag

Totalt i Proventuskoncernen

Minoritetens andel i eget kapital
Proventus Handels AB (fd Proventus AB)
Puma AG Rudolf Dassler Sport l}
Tryckinvest i Norden AB
Övriga dotterbolag
Sålda dotterbolag

Totalt i Proventuskoncernen

1) Minoritetens andel, 17,6%, av Pumas egna kapital uppgår till 66 Mkr, vilket är mindre än den
redovisade skulden till minoriteten. Preferensaktieägarna i Puma är garanterade en utdelning.
Som minoritetsintresse har Proventus, liksom tidigare år, tagit upp en skuld avseende
minoritetens andel av denna utdelning. Enligt samma principer har utdelningen avseende
1995 belastat resultaträkningen som minoritetens andel av årets resultat.

~~

-44 285
-47

-2
-

-2
-28

2 1
-4-

-72 233

1.130
79

-
79
84

7 9
421-

170 1.639
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Not 6. Likvida medel

Not 7. Varulager

Koncernen
Mkr 1995 1994
Råvaror 34 262
Halvfabrikat 21 89
Färdigvaror 645 1.355
Summa 700 1.706

Not 8. Aktier och andelar

Andel
av aktie- Börs-/

Bokfört marknads
Aktier och andelar 1995-12-31 Antal kapital värde värde
Mkr

Moderbolagets aktier och andelar i dotterbolag
HJM Holding AB 5.000
Israel Invest AB 5.325
Pro Commercia AB 500
Proventus Handels AB (fd Proventus AB) 32.832.689
Robert Weillnc 100
Stockholms Konsthall, Magasin 3 KB
AB Weil Marketing 10.000
Summa

Dotterbolagens aktier och andelar i andra bolag ,
o,.

900.000
318.366
248.415

580.189

Ovriga värdepapper 1)

Drummond Gate AB
Övriga aktier och andelar

Fullständig specifikation av aktier och andelar kan erhållas hos Proventus.

~

Utländska aktier
Clali Capital Development Ltd
Eltec Ltd
Von Roll AG

Svenska b6rsnoterade aktier
Orrefors AB
Övriga börsnoterade aktier l)

Koncernens aktier och andelar i andra bolag

1)

,>",.,,~;~~.

- -
- -
- -

3 2

100% 14 14
100% O 1
100% O O
100% 2.244 2.571
100% 15 16
100% 2 2
100% 2 2

2.277 2.606

7
12
O

7
12
33

20%
19%
1%

16% 55
O

57
1

84 84
6 6

164 200

).
."
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Not 9. Anläggningar

~

kostnad enligt plan värde
Mkr 1995 1994 1995 1994 1995 1994
Koncernen
Goodwi II
Patent och andra rättigheter
Maskiner och inventarier
Byggnader
Mark och annan fast egendom
Summa

Moderbolaget
Byggnader
Summa

A
~

Taxeringsvärden på svenska fastigheter Koncernen Moderbolaget
Mkr 1995 1994 1995 1994
Byggnader 37 113 4 4
Mark 3 24 --

Summa 40 137 4 4

64 143Motsvarande bokfört nettovärde

Not 10. iga skulderKortfrist

)

~

\ '.

,..- .
( ,

v
Not 11. Checkräkningskrediter

Koncernen
M~ 1995 1994
Beviljade krediter 72 948
Outnyttjade krediter
Utnyttjade krediter

Ackumulerade
avskrivningar BokförtAnskaffnings-

974 916 133 92 841 824
140 211 7 22 133 189
273 955 72 413 201 542
297 602 35 128 262 474

21 55 O 3 21 52
1.705 2.739 247 658 1.458 2.081

9 9 - - 9 9
9 9 - - 9 9

-36 -608
36 340

- 33-
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Not 12. Förlagslån

Vid förvärvet av aktierna i fd Proventus bestod likviden, utöver en kontantdel, av två förlagslån.
Lånen är anslutna till VPCs kontobaserade system.

Ränteförfa Ilodagar
Valörer på förlagsbevisen
Antal utgivna förlagsbevis
Lånebelopp, nominellt
Lånebelopp, bokfört

Börsregistreri ng
Handel

f0
"'--'

r)
'-"

Not 13. Lån från aktieägare

Lån från aktieägare om 112 Mkr, inklusive upplupna räntor, är från och med den 15 mars 1995
omvandlat till efterställt lån i likhet med ett konverteringslån om 24 Mkr. Amortering, samt
utbetalning av upplupen ränta på såväl lånet om ursprungligen 95 Mkr som konverteringslånet om
24 Mkr, kommer inte att ske under tiden det till aktieägarna i Proventus riktade förlagslånet!r
utestående. Vid beräkning av nyckeltal inkluderas dessa lån i riskbärande kapital och
substansvärde. Räntan uppgår till 15,3% för lånet om 95 Mkr och till 10% för konverteringslånet.
Konverteringslånet löper till 1999-12-30 och kan konverteras till 1.182 aktier till en kurs om
20.300 kr per aktie.

'. "
...}~ .

Not 14. Eget kapital
Aktie- Bundna Fria Totalt

Förändring av eget kapital, koncernen kapital!) reserver reserver kapital
Mkr
Enligt balansräkning 1994-12-31 O O 200 200
Fondemission 53 O -53

\-/

Omräkn ingsd ifferens
Årets resultat
Enligt balansräkning 1995-12-31

,-, '.
i J

v

.

-
Nominellt 6,00 kr

18.202.759
109 Mkr

77 Mkr

18.202.759
391 Mkr
391 Mkr

Stockholms Fondbörs AB
Stockholms Obligationsbörs (SOX)

-
Carnegie Fondkommission AB

-23 -23
227 227

53 O 351 404

- 34-
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Fritt
Aktie- Reserv- eget Totalt

Förändring av eget kapital, moderbolaget kapital}) fond kapital kapital

1) Proventus ABs aktiekapital uppgår till 52.680.000 kr. Antalet aktier uppgår till 5.268, var och en på
nominellt 10.000 kr. Alla aktier har samma rätt i bolaget. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad
rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

~(p/~'

"" Vår reVisions:erattelse har avgivits 1996-03-20

~~~~
Ingvar Pramhåll

Auktoriserad revisor

Stockholm 1996-03-20

p~

-..

Mikael Kamras
Verkställande direktör

Id"
Peter Clemedtson

Auktoriserad revisor
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Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för år 1995. Granskningen har utförts enligt
god revisions sed..,

Moderbolaget
Årsredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen.

Vi tillstyrker ätt resultaträkningen och balansräkningen fastställs, att vinsten
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Koncernen
Koncernredovisningen har up

Vi tillstyrker att koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs.

Stockholm

REVISIONSBERÄTTELSE

enligt aktiebolagslagen.prättats

~~~
Auktoriserad revisor

..
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FÖRDELNING AV MARKNADSVÄRDERADE TILLGÅNGAR-
",~;,
,,<>-

balansräkning i sammandrag. De i balansräkningen särskilt namngivna dotterbolagen har i detta
sammanhang nettoredovisats, vilket innebär att skillnaden mellan respektive bolags tillgångar och
skulder, justerat för interna mellanhavanden, redovisas netto som en tillgångspost i koncernens
balansräkning. Denna netto post visar således Proventus totala riskexponering i respektive bolag.

Proventus substansvärde beräknas utifrån marknadsvärden på noterade tillgångar och
bokförda värden på onoterade tillgångar, justerat för interna mellanhavanden. Denna värdering ger
Proventus ett substansvärde den 31 december 1995 på 1.771 Mkr.

Uppskattat Uppskattat
Bokfört värde marknadsvärde marknadsvärde

Mkr 1995-12-31 1995-12-31 1996-03-01

C)
v

Omsättningstillgångar
Likvida medel
Övriga omsättningstillgångar

F)
Anläggningstillgångar

Svenska aktier
Kinnasand och Etamine
Tretorn
Tryckinvest i Norden
Övriga

Utländska aktier
Artek
Etonic
Proventus-Clali
Puma
Von Roll

Övriga anläggningstillgångar

:"
Skulder

Räntefria skulder
Räntebärande externa skulder 1)

>"--,,

Eget kapital + lån från aktieägare/ Substansvärde

l} Skulderna finns specificerade i förvaltningsberättelsen på sid 16.

Med substansvärde avses skillnaden mellan tillgångar och skulder, värderade till marknadsvärde.
Marknadsvärdet har uppskattats på följande sätt.
- Vid värdering av likvida medel, vilka inkluderar kortfristiga placeringar, har hänsyn tagits till

aktuellt ränteläge.
- Börsnoterade aktier har värderats till aktuell börs- och valutakurs.
- Till Pumas marknadsvärde har lagts villkorade aktieägartillskott (Besserungsscheine) till nom.

värde.
- För övriga tillgångar och skulder har bokförda värden använts.
I balansräkningen avseende 1996 har justering gjorts för betalflöden och resultat fram till

den l mars.
Vid beräkning av latent skatt har schablonskatt om 28% använts. Hänsyn har tagits till befintliga

förlustavdrag.

SUBSTANSVÄRDESBERÄKNING

TI LLGÄNGAR

477
77

365
166

365
166

31
25
68

147

27
3

84
147

27
3

84
145

12 12 12
160 160 160
22 22 22

1.285 2.481 3.165
O 33 32

106 106 106
2.375 3.606 4.322

SKULDER OCH EGET KAPITAL

164
1.588

225
1.610

225
1.610

540 1.771 2.570
2.375 -. 3.606 4.322
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Mkr 1991 1992 1993 1994 1995

p,

Rörelsens intäkter
Försäljning
Vinst vid försäljning av aktier
Andel i intressebolags resultat
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Nedskrivning av aktier
Rörelsekostnader
Avskrivningar

Rörelseresultat efter avskrivningar

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Valutakursdifferenser

Resultat töre skatter

\./.

Skatter
Minoritetens andel i årets resultat

Årets resultat

\, :

~

FEM ÅR I SAMMANDRAG

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

435 1.406 1.728 7.541 4.279
344 187 14 150 262

- - 78 19 -
86 17 29 268 312

865 1.610 1.849 7.978 4.853

-2
-1.669

-496
-7.334

-43
-520

-143
-1.352

-7
-4.179

-21 -78 -85 -274 -186
281 37 93 -126 481

177
-224

311
-205

21

299
-199

-20

105
-117

16

96
-275

31-7
408 117 97 -180 333

-'o
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Omsättningstillgångar
Likvida medel
Övriga omsättningstillgångar

Spärrkonton hos Riksbanken

Anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Övriga anläggningstillgångar

Summa tillgångar

F)
~

Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder

Långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder
Lån från aktieägare

: .J
\ '

Minoritetsintressen

Eget kapital

Summa skulder och eget kapital

:- )
\../

~

BALANSRÄKNING KONCERNEN

'\
,

521
914

1.046
3.375

644
1.507

2.773
784

1.829
1.088

o 2 2 2

226 1641.7061.673 849
473 638 732 2.164 1.503

5.703 4.406 3.875 6.813 3.818

SKULDER OCH EGET KAPITAL

471
26

1.585
742

940
671

583
412

509
147

16
1.481

136

188
2.340

119

1
897

4

84
1.111

10

67
1.023

9

3.209 1702.038 1.6392.120

400 425 438 200 404

5.703 4.406 3.875 6.813 3.818

~.

~

-



Kassaflöde från årets verksamhet
Köp/försäljning av aktier
Övriga investeringar, netto
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Finansnetto
Skatter
Rörelsekapitalbindning

Kassaflöde från rörelsen

Aktieägarfinansiering
Utdelning
Minoritetens andel

-- >

Extern räntebärande finansiering

Kortfristig lånefinansiering
Långfristig lånefinansiering

Kassaflöde efter finansiering
-
'"

f
1

i
f
.,

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång

. .

.~.

- 40-

RÖRELSEN

-758
-174

1.785
-1.669

12
-17

196
-877

7.809
- 7.334

-60
-74

30
588

4.591
-4.179

-171
-29

984
-380
522

-520
125

7

827
-202

1.423
-1.352

79
-5

-1.010 -366 53 -1.160 1.222
-272 404 -768 -1.500 2.052

FINANSIERING

-83
-166

-
61 -1.177 -1.541-199

3.352 2.773 1.829 521 1.046
2.773 1.829 521 1.046 644

,

,
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Resultatmått
Rörelsens intäkter, Mkr

[c,

,,-

t
t
~

Rörelseresultat efter avskrivningar, Mkr
Resultat före skatter, Mkr
Arets resultat, Mkr

Balansräkningsmått
Balansomslutning, Mkr

Räntebärande nettoskulder
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Nettoskuldsättningsgrad till marknadsvärde, ggr

Riskbärande kapital, Mkr
Andel riskbärande kapital, %' '

Synligt eget kapital, Mkr
Soliditet, %

Substansvärde, Mkr
Justerad soliditet, %

Avkastningsmått
Avkastning på
Avkastning på

eget kapital, %
sysselsatt kapital, %

DEFINITIONER

Soliditet
Synligt eget kapital, i förhållande till
balansomslutning.

Substansvärde
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. Med substansvärde avses skillnaden mellan

tillgångar och skulder, värderade till marknadsvärde.
Nettoskuldsättningsgrad Skulder inkluderar inte lån från aktieägare.
Räntebärande nettoskluder, i förhållande till synligt
eget kapital. Justerad soliditet.

Substansvärde inklusive minoritetsintressen, i
förhållande till marknadsvärdet av tillgångarna.

Avkastning på eget kapital
Arets resultat efter skatter, i förhållande till
genomsnittligt eget kapital.
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Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av
rörelsens intäkter.

nettoskulderRäntebärande

Nettoskuldsättningsgrad till marknadsvärde
Räntebärande nettoskulder exklusive lån från
aktieägare, i förhållande till substansvärde plus
minoritetsintressen.

Riskbärande kapital
Eget kapital med tillägg för minoritetsintressen,
latent skatteskuld i obeskattade reserver och lån
från aktieägare.

Andel riskbärande kapital
Riskbärande kapital, i förhållande till

balansomslutning.

Synligt eget kapital
Eget kapital inklusive minoritetsintressen.

1.849
93
97

5

7.978
-126
-180
-150

4.853
481
333
227

865
281
408

39

1.610
37

117
25

6.813 3.8185.703 4.406 3.875

2.155
1,2
0,9

1.644
2,9
0,8

406
0,2
0,2

neg neg

2.145
31

726
19

3.685
65

3.609
63

394
63

2.639
60

2.481
64

2.476
64

1.839
27

574
15

2.545
58

477
64

620
31

1.771
38

443
58

75
15

6
8

1
6

-47
1

10
12

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto, med tillägg för finansiella
kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt
kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutning,
med avdrag för icke räntebärande skulder och latent

skatteskuld.
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ORDINARIE LEDAMÖTER:
ROBERT WEIL, arbetande styrelseordförande
Född 1948, invald 1985 .

Övriga styrelseuppdrag: Artek oy ab (ordförande), Proventus Clali Development & Investment in Israel

Ltd och Stiftelsen Framtidens Kultur

MIKAEL KAM RAS, verkställande direktör
Född 1949, invald 1985
Övriga styrelseuppdrag: Proventus Clali Development & Investment in Israel Ltd (ordförande), SSRS-
Holding AB (ordförande), Artek oy ab, Drummond Gate AB, Interprint Kungens Kurva AB, Orrefors Kosta
Boda AB, Puma AG Rudolf Dassler Sport, Sörmlands Grafiska AB, Transventor Trading AB, Tryckinvest i

Norden AB och Von Roll AG
p~
u PATRIK ENGELLAU, verkställande direktör i AB Samhällsrådet

Född 1945, invald 19841)
Övriga styrelseuppdrag: Svenska Jobs & Society och Den Nya Välfärden
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V

PEHR LAGER MAN, verkställande direktör i Transventor Trading AB
Född 1941, invald 19912)
Övriga styrelseuppdrag: Matteus Fondkommission AB (ordförande) och Skandigen AB

LENNART LÅFTMAN, civilekonom
Född 1945, invald 19912)
Övriga styrelseuppdrag: Avisa AB (ordförande), AB Dala Demokraten (ordförande), Bankstödsnämnden,
AB Förenade Arebolagen, Handu AB, RFSU AB, Stiftelsen Oscar Hirsch Minne och Öhman
Fondkommission AB

<-' )\ :

\J

JOAKIM SANTESSON, docent
Född 1946, invald 19841)

JOHN WATTIN, verkställande direktör i Investering och Kunskap AB
Född 1947, invald 19912)
Övriga styrelseuppdrag: Skandiarådet (ordförande), AstraliT Konsult AB (ordförande), Cherryföretagen
AB och TV-journalisterna AB

SUPPLEANT:
JONAS WEIL, managementkonsult.
Född 1967, invald 1991

1) Invald i Investment AB Proventus styrelse angivet år, från och med 1985/1986 i fd Proventus
styrelse och från och med 1995 i Proventus styrelse.

2) Invald i fd Proventus styrelse angivet år, och från och med 1995 i Proventus styrelse

STYRELSE
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Ordinarie
INGVAR PRAMHÄLL, auktoriserad revisor Öhrlings Coopers & Lybrand AB
Född 1942, revisor i Proventus sedan 19901)

f

i.

I

~

PETER CLEMEDTSON, auktoriserad revisor Ohrlings
Född 1956, revisor i Proventus sedan 19901)

Suppleanter
BERTIL EDLUND, auktoriserad revisor Ohrlings Coopers & Lybrand AB
Född 1933, revisor i Proventus sedan 19901)

STAFFAN KJELLSTRÖM, auktoriserad revisor Öhrlings Coopers & Lybrand AB
Född 1946, revisor i Proventus sedan 19901)
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V 1) Revisor i fd Proventus sedan angivet år, och från och med 1995 även i Proventus.
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Proventus AB (publ)
ROBERT WEI L, arbetande styrelseordförande

MIKAEL KAMRAS, verkställande direktör
Anställd i fd Proventus sedan 1985

~

WILLY KRANTZ, ekonomidirektör
Född 1943, anställd sedan 1984

Proventus Invest AB
ULF ERICSSON, verkställande direktör
Född 1943, anställd 1992 (styrelsemedlem i fd Proventus 1984-1992)

f!7.
v Proventus Inc

JOEL-TOMAS CITRON
Född 1962, anställd 1993

Proventus-Clali Development & Investment
TAMIR AGMON, verkställande direktör
Född 1941, anställd 1992

v

AB Aritmos (pub!)
THOR E OHLSSON, verkställande direktör
Född 1943, anställd 1993~,

~
~
v
-o

,.

JAN-ARTH U R DEL! N, ekonom idirektör
Född 1945, anställd 1978

Puma AG Rudolf Dassler Sport
JOCHEN lEITl, verkställande direktör
Född 1963, anställd 1990

Etonic Inc
BILL KIRKENDALL, verkställande direktör
Född 1953, anställd 1986

Tretorn AB
STEFAN JACOBSSON, verkställande direktör
Född 1952, anställd 1995

Artek oy ab
REINO KUR Kl, verkställande direktör
Född 1947, anställd 1991

Kinnasand AB
BENGT GULLBRANDSON, verkställande direktör
Född 1940, anställd 1993

LEDNING

in Israel Ltd
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ADRESSER
Proventus AB (publ)
Regeringsgatan 38,7 tf, Box 1719,11187 Stockholm
Telefon 08-72331 00. Telefax 08-2057 25

Proventus Handels AB (pubJ) (i denna årsredovisning kallad
Regeringsgatan 38, 7 tr, Box 1719, 11187 Stockholm.
Telefon 08-72331 00. Telefax 08-2057 25.

Proventus Invest AB
Regeringsgatan 38,7 tr, Box 1719,111 87 Stockholm.
Telefon 08-723 31 02. Telefax 08-2057 25.

Proventus Inc
43rd East 75th Street, New York, 10021 N.Y., USA.
Telefon +1-212-879 5400. Telefax +1-212-8796389.

Proventus-Clali Development & Investment in Israel Ltd
38, Rothschild Blvd, P.O. Box 677, Tel-Aviv, 61006, Israel.
Telefon +972-3-564 52 94. Telefax +972-3-564 52 42.

AB Aritmos (pubJ)
Rönnowsgatan 10, Box 843, 251 08 Helsingborg
Telefon 042-19 71 70. Telefax 042-130683.

Artek oy ab
Hiekkakiventie 3, FIN-00710 Helsingfors, Finland.
Telefon +358-0-613 250. Telefax +358-0-613 252 60.

Etamine
Z.I. Ou Coudray, B.P. 356, F-28 006 Chartres, Frankrike
Telefon +33-37 91 89 00. Telefax +33-37 30 86 52.

Etonic Inc
147 Centre Street, Brockton, MA 02402, USA.
Telefon +1-508-583 91 00. Telefax +1-508-58887 40.

Interprint Kungens Kurva AB
Oialoggatan 6, 127 84 Skärholmen.
Telefon 08-680 96 00. Telefax 08-680 97 48.

Kinnasand AB
Lyddevägen 17, Box 256,51123 Kinna.
Telefon 0320-21 1500. Telefax 0320-15690. \,

Puma AG Rudolf Dassler Sport
WOrzburger Strasse 13, P.O. Box 1420, 0-91074 Herzogenaurach,
Telefon +49-9132-810. Telefax +49-9132-81 2246.

Sörmlands Grafiska AB
Södra Högmossevägen 7, 641 82 Katrineholm.
Telefon 0150-75 000. Telefax 0150-54974.

Tretorn AB
Rönnowsgatan 10, Box 931,25109 Helsingborg
Telefon 042-19 71 00. Telefax 042-136543.

fd Provehtus}

Tyskland.
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