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2011 I sammaNdrag

•	 Resultat	efter	skatt	hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare	uppgick	till	-41	(193)	Mkr.

•	 Värdeförändring	värdepapper	uppgick	till	-155	(110)	Mkr.

•	 Rörelseresultat	i	operativa	dotterbolag	uppgick	till	59	(67)	Mkr.

•	 Avkastning	på	eget	kapital	uppgick	till	-3	(15)%.

•	 Eget	kapital	per	aktie	uppgick	till	91	(95)	kr.

•	 Nettoköp	av	börsnoterade	aktier	för	257	(129)	Mkr.

•	 Traction	största	ägare	i	BE	Group	(13%)	genom	förvärv	av	aktier	för	164	Mkr.

•	 Ökade	ägandet	i	Drillcon	från	13	till	30%.

•	 Storägare	i	Catella	och	G5	Entertainment.

•	 Värdeförändring	värdepapper	under	2012	t.o.m.	15	februari	uppgick	till	183	Mkr.

FÖrdELNINg aV EgEt kapItaL HäNFÖrLIgt 
tILL modErboLagEts aktIEägarE

NYCkELtaL 2011 2010 2009 2008 2007
Årets resultat, mkr1	 -41	 193	 273	 -171	 81

Vinst	per	aktie,	kr	 -3	 12	 17	 -10	 5

Eget	kapital,	Mkr	 1	416	 1	495	 1	350	 1	147	 1	348

Eget	kapital	per	aktie,	kr	 91	 95	 85	 70	 82

Börskurs	vid	periodens	slut,	kr	 68	 73	 68	 54	 68

Börskurs/eget	kapital	per	aktie,	%	 75	 77	 80	 76	 83

Avkastning	på	eget	kapital,	%	 -3	 15	 25	 -13	 6

Soliditet,	%	 92	 93	 92	 92	 90

utdelning per aktie, kr2	 2,35	 1,85	 1,85	 2,50	 1,85

Direktavkastning,	%2	 3,5	 2,5	 2,7	 4,6	 2,7

1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare.
2) Utdelningen för 2011 avser styrelsens förslag.

Finansiella placeringar 40%

Övriga tillgångar 8%

Dotterföretag 7%, bl.a.
Ankarsrum Motors
Nilörngruppen

Onoterade innehav 9%, bl.a.
Bricad
Recco
Sigicom 

Aktiva noterade innehav 36%, bl.a.
BE Group
OEM International
Softronic
Hifab
PartnerTech
Drillcon
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Onoterade aktiva innehav, bl.a.

Dotterbolag bl.a.

finansiella placeringar

Övriga tillgångar

Noterade aktiva innehav, bl.a.
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Bästa aktieägare, 

Resultatutvecklingen i Tractions projektföretag var 
god under 2011 och framför allt är det glädjande att 
konstatera att den positiva utvecklingen i Tractions 
operativa dotterbolag har fortsatt och då framför allt 
för Ankarsrum Motors och Nilörngruppen. Även ut
vecklingen i flera av våra onoterade delägda f öretag 
var god under 2011, i synnerhet Sigicom som upp
visade ett rekordresultat det gångna året. Även ut
vecklingen i våra noterade portföljbolag har varit till
fredsställande avseende verksamheten.
 Men denna utveckling avspeglas inte direkt i 
T ractions redovisade resultat. Det redovisade r esultat
et avspeglar i mycket större utsträckning hur våra 
n oterade aktieinnehav kortfristigt värderas på börsen. 
Som bekant går det upp och ner; förra året ner en hel 
del och hittills i år kraftigt uppåt. De o noterade del
ägda bolagens värdering görs l öpande av s tyrelsen, 
vilket innebär mindre svängningar i värdet än för 
m otsvarande noterade innehav. Värdeförändringa r 
på våra dotterbolagsaktier ingår emellertid inte i 
r esultatet, utan endast deras redovisade r esultat 
u nder perioden. Mätt på detta sätt redovisade 
T raction en årsförlust om 3% av eget kapital. Jämfört 
med S tockholmsbörsen, som sjönk 13,5%, må väl detta 
indikera ett relativt gott resultat.
 Nytt större engagemang är BE Group där Traction 
numera är största ägare med 12,7% av aktierna, en 
investering om 164 Mkr. BE Group är ett av E uropas 
l edande oberoende handels och serviceföretag 
med ett brett sortiment inom stål, rostfritt stål och 
a luminium. Bolagets resultatutveckling har de s enaste 
åren varit oacceptabelt låg, vilket t illsammans med 
den allmänna risken för en väsentligt svagare efter
frågan, har resulterat i att aktiekursen fallit kraftigt 

jämfört med tidigare nivåer. I ett lite längre perspekti v 
är förutsättningarna goda för att BE Groups lönsam
het kommer att normaliseras, vilket bör resultera i en 
omvärdering. BE Group saknar huvudägare vilket, 
utöver möjligheten till omvärdering, också innebär en 
spännande möjlighet för Traction att påverka b olagets 
framtida utveckling.  Investeringen i BE Group 
b elastade Tractions resultat med 38 Mkr under 2011. 
Under 2012 fram t.o.m. den 29 februari har dock detta 
återhämtats med 51 Mkr. 
 Rådande skuldkris i huvudsakligen vissa e uropeiska 
länder och USA påverkar periodvis h umöret bland 
a ktieplacerare. Det psykologiska s tämningsläget av
gör på kort sikt hur aktiemarknaden rör sig s amtidigt 
som fundamentala faktorer spelar mindre roll. Den 
oro för ett eurosammanbrott vi upplevde under 
h östen 2011 är i mars 2012 som bortblåst, trots att 
r oten till skuldproblemen långt ifrån är lösta. Hur 
man som i nvesterare i detta sammanhang ska agera 
är svårt och nästan omöjligt att veta, vill jag påstå.  På 
Traction försöker vi att i huvudsak agera långsiktigt, 
på så sätt att vi bortser från de kortfristiga svängning
arna, men vi försöker också passa på att vara opportu
nistiska och köpa vid stora nedgångar och sälja efter 
stora uppgångar.  
 En annan slutsats är att det politiska stämnings läget 
varierar och även framöver innebär det en b etydande 
osäkerhetsfaktor, vilket bidrar till snabba och kraft
fulla marknadsreaktioner. Stämningsläget på aktie
marknaden påverkar därtill människors allmänna syn 
på konjunkturläget och viljan att konsumera, v ilket 
innebär att en svag aktiemarknad snabbt bidrar till en 
svagare efterfrågan. Allmänhetens agerande vid börs
uppgångar tycks också vara det omvända, även om en 
börsuppgång i sig inte automatiskt resulterar i högre 
k onsumtionsutrymme. 
 Min bedömning är att vi kommer att uppleva åter
kommande kriser de närmaste åren. Dessa k ommer 
att skapa möjligheter för Traction, samtidigt som vi 
k ommer att påverkas av förändrade värderings nivåer 
när väl kriserna slår till som värst. Alternativet att s älja 
av alla tillgångar är inte särskilt stimulerande och vad 
ska man investera i istället som kan ge en lång siktig 
värdeutveckling? Guld, schweizerfranc e ller långa 
stadsobligationer tycker vissa är bra a lternativ – jag 
är tveksam.
 Vi kommer därför, som tidigare, fortsätta att a ktivt 
utveckla våra företag och samtidigt leta efter nya 
affärs möjligheter. Viktigast är att vi som ägare alltid 
arbetar för att våra företag är välskötta och att det 
kontinuerligt finns aktuella åtgärdsplaner för den 
händelse efterfrågan snabbt mattas av.

Stockholm i mars 2012

Petter Stillström



aFFärsIdé 
Att i hel och delägda bolag tillämpa Tractions metod 
för affärsutveckling och därmed uppnå en hög avkast
ning och värdetillväxt.

aFFärsFILosoFI
•	 Vi	är	långsiktiga.

•	 Vi	strävar	inte	efter	att	bygga	upp	en	koncern,	utan	vi 
 arbetar med ett antal oberoende företag – våra 
 k lienter – vars värdeökning på sikt skall realiseras.

•	 Vårt	arbetsområde	är	förändring	av	företag	generellt. 
 Erforderlig teknisk och branschmässig kunskap måste 
	 finnas	hos	företaget.

•	 Vi	säljer	i	första	hand	management	och	i	andra	hand 
	 finansiering.	Det	är	kombinationen	som	är	intressant.

mÅL
•	 Att	nå	en	genomsnittlig	årlig	tillväxt	på	eget	kapital 
 på minst 15 procent.

•	 Att	skapa	lönsam	tillväxt	i	våra	hel-	och	delägda	bolag.

•	 Att	 minimera	 risken	 och	 öka	 avkastningen	 i	 våra 
 projekt.

stratEgI
För att uppnå Tractions mål behövs:

•	 Förmåga	att	välja	rätt	projekt,	egentligen	rätt	partner	 
 – företagsledare.

•	 Projektledare	som	kan	ge	företagsledarna	det	stöd 
 och den komplettering av kompetens de behöver 
 för att genomföra affärsprojektet.

•	 Projektledare med olika kompetens och bakgrund 
 för att täcka de olika behov som finns i företagen.

•	 Projektledare	som	själva	kan	gå	in	som	f	öretagledare 
 under en övergångstid, tills man funnit en ny ledare.

•	 Samarbetspartners	 som	 kan	 agera	 projektledare 
 styrelseledamot, VD och/eller delägare.

•	 Tillräckliga	finansiella	resurser	för	att	kunna	gå	in 
 i intressanta projekt.

•	 En	konsekvent	tillämpning	av	vår	egen	metodik	för 
 att minimera risken och öka avkastningen.

ExItstratEgI
För Traction är det viktigt att våra bolag har en lång
siktig tillväxt och intjäningsförmåga. Vår grund
föresats är alltid att betrakta vårt ägande som ”evigt”, 
men i princip är våra innehav alltid till salu till rätt 
pris och till en bättre ägare. Med en bättre ägare 
m enar vi en ägare som kan tillföra bolaget mer än vad 
Traction kan. 

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med ägarintressen i noterade och onoterade företag. grunden för 

vår verksamhet bygger på en egen metodik för utveckling och förädling av företag där Traction är ägare. Denna 

metodik fokuserar framförallt på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering. metodiken har vuxit fram under 

bolagets drygt 35-åriga historia. Traction har inget fokus på specifika branscher då metodiken bygger på ett 

affärs mannaskap som är applicerbart oavsett branschtillhörighet. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt 

och långsiktigt engagemang tillsammans med entreprenören eller företagsledningen. Traction bedriver därutöver 

en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital.

utveckling och förädling av företag
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Ankarsrum Die Casting

Entreprenörer som:

•	 Besitter	de	rätta	egenskaperna,	d.v.s.	personer	som	är 
	 extremt	 flitiga	 och	 tåliga,	 som	 kan	 få	 saker	 gjorda, 
 samtidigt hålla i pengarna och se till att kunden 
 b etalar, blir nöjd och köper igen.

•	 Är	villiga	att	ge	upp	strategiska	planer	till	förmån	för 
 vad omvärlden (kunden) är villig att betala för och 
 a lltid är beredda på att kontinuerligt ompröva och 
 a npassa a ffärsidén. 

•	 Driver	 eller	 planerar	 att	 starta	 företag	 som	 har 
 f örutsättningar att expandera.

•	 Tror	på	vår	metodik	och	är	villiga	att	arbeta	efter	den.

aktiva partners som i samverkan 
med traction:

•	 Har	möjlighet	att	arbeta	operativt	som	projektledare, 
 styrelseledamot eller VD.

•	 Agerar	som	aktiv	delägare.

•	 Vill	finansiera	ett	utköp,	en	nyemission	eller	medverka	i 
	 en	refinansiering	av	en	verksamhet.

•	 Tror	på	vår	metodik	och	är	villiga	att	arbeta	efter	den.

traCtIoN arbEtar mot FLEra mÅLgrUppEr

Företagsledningar, Vd:ar, ägare som:

•	 Saknar	en	aktiv	delägare.

•	 Behöver	hjälp	 i	 samband	med	en	management	b			uy- 
 ou t, utförsäljning eller förvärv av verksamheter och 
 vid generationsskifte.

•	 I	övrigt	behöver	en	kapitalskark	ägare	i	samband	med 
 en större transaktion.

•	 Tror	på	vår	metodik	och	är	villiga	att	arbeta	efter	den.

Finansiärer, ägare, rekonstruktörer som:

•	 Behöver	stöd	i	specifika	situationer	då	det	krävs	akuta 
 operativa insatser för att i kritiska skeden r ekonstruera 
 verksamheter.

•	 Söker	 en	 partner	 som	 har	 möjlighet	 att	 gå	 in	 med 
 ett rekonstruktionslån för att rädda en verksamhet 
	 från	fi	nansiell	kollaps.

•	 Behöver	en	partner	som	har	de	ekonomiska	resurser 
 som krävs för att gå in i ett större projekt.

•	 Behöver	en	garant	i	samband	med	kapitalanskaffning.

Traction och omvärlden
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Den gemensamma nämnaren för Tractions verksamhet är att tillämpa vår egen metod för företagsutveckling på 

alla bolag vi engagerar oss i. Det innebär att kunder, investerare, kompanjoner och personal med nödvändighet 

måste sympatisera med vår filosofi och syn på företagande. Det är nämligen den metodik som vi säljer, som vi 

tjänar pengar på och som är den nyttighet våra kunder köper. Vill man inte ha den bör man givetvis inte heller 

köpa den. Tractions m etodik fokuserar framförallt på följande tre huvudområden:

kUNdrELatIoNEr
Det är direktkontakten med företagets kunder som ger 
bolaget information om vad som skall levereras och 
på vilka villkor. Genom feedback från kunderna kan 
f öretaget utveckla produkter som är unika och som på 
ett optimalt sätt löser kundernas problem. När företaget 
hittar kunder som har stor nytta av de produkter eller 
tjänster som företaget levererar skapas gynnsamma för
utsättningar för att uppnå en hög och uthållig lönsamhet. 
 Företagets affärsidé och strategi skall alltid vara 
under ordnad det kunderna önskar och är villiga att 
betala för. Affärsidén skall ses som en hypotes som 
v	erifieras	 av	 betalande	 kunder.	 Ett	 nära	 samarbete	
med kunderna ger företaget möjlighet att snabbt skifta 
f okus till det som fungerar på marknaden. Förutsätt
ningarna för att lyckas blir störst om bolaget ser till att 
ta vara på alla de affärsmöjligheter som uppenbarar sig 
och endast fortsätter med det som kunderna efterfrågar 
och betalar för.
	 De	 flesta	 lyckosamma	 innovationer	 drivs	 fram	 av	
krävande kunder i en affärsmässig process. Det är 
därför viktigt att måna om kontakterna med kunden 
och aldrig låta leverantörer och mellanhänder ta över 
kommandot. Företagets viktigaste resurser är därför de 
kvalificerade	 säljare	 som	 svarar	 för	 kundrelationerna	
och som kan översätta kraven till företagets övriga 
funktioner.

kapItaLFLÖdE
Ytterligare en hörnpelare i Tractions metodik b ygger 
på	 ett	 fungerande	 kapitalflöde	 som	 nås	 genom	 att	
s kapa intäkter före kostnader. Genom att sälja först 
och köpa sedan kan företaget låta intäkterna styra 
v ilken kostnadsmassa som är acceptabel för företaget.  
En förutsättning för att detta skall lyckas är att man har 
kunderna med sig och har byggt upp ett förtroende för 
bolagets förmåga att kunna leverera utlovad produkt 
eller tjänst. Kapitalbindningen blir avsevärt mindre 
och	behovet	av	finansiering	kan	m	inskas	s	amtidigt	som	
riskerna minimeras.
			Täta	kontakter	med	kunderna	ger	bolaget	en	fingervis
ning om hur efterfrågan förändras. Denna i nformation 

fungerar som ett ”early warning system”, vilket ger 
företaget möjlighet att anpassa sin verksamhet och sin 
kostnadsmassa utifrån de nya förutsättningarna.

rIskHaNtErINg
Risktagande ingår som en naturlig del av all affärsverk
samhet. Det är dock inte nödvändigt att bära alla r isker 
själv	och	det	finns	många	sätt	att	minska	de	risker	som	
verksamheten exponeras för. Kunder, leverantörer 
och andra samarbetspartners som tar del i företagets 
framgångar skall givetvis också vara med och dela på 
r iskerna, annars bör man välja andra partners.
 Företagets kärnverksamhet skall utgöras av de 
p rodukter och tjänster som man är bäst på och bilda 
en bas som bolaget kan luta sig emot för lönsamhet och 
expansion. För att minska komplexiteten i verksam
heten bör produkter och tjänster som inte ingår i kärn
affären läggas ut på specialister inom dessa områden. 
Den totala affärsrisken minskar rimligen om företaget 
är fokuserat på de produkter och tjänster som man är 
bäst på.
 I en forcerad utveckling ökar risken att företaget 
e xponerar sig för många olika risker samtidigt. Om 
o lika risker kombineras minskar den totala sannolik
heten för önskat utfall, vilket kan äventyra företagets 
överlevnad. Istället bör man ta en risk i taget och där
med öka kontrollen av vilken riskexponering företaget 
bör utsätta sig för.
 När man läser dessa principer verkar de tämligen 
enkla och självklara, men i praktiken kan de vara m ycket 
svåra att följa. Somliga vill inte heller följa princip erna 
när de upptäcker de praktiska svårigheterna. Många 
tror att det är omöjligt att följa principerna.
 Varje gång ett företag kapitaliseras upp ökar risken 
och oftast sjunker då resultatet. Orsaken till detta är 
att ledningens stenhårda fokus på företagets affärer 
försvinner. Det blir helt enkelt inte lika viktigt att få 
pengar från betalande kunder. Man kostar på sig nya 
satsningar och en uppbyggnad av kostnadsmassan 
med lägre krav på omedelbar avkastning. Pengarna 
bränner	hål	 i	fickan,	fast	det	kallas	för	en	investering.	

Tractions verksamhet
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Nilörngruppen 

OEM International 

Man lyssnar inte lika väl på vad kunden är beredd att 
betala	för	när	det	finns	egna	pengar	att	spendera.	Lika
fullt behövs det kapital till företagen, men det behöver 
tillföras med måtta och försiktighet. Det är Tractions 
arbete att tillse att våra klienter vårdar sin kapital
användning och samtidigt utnyttjar möjligheterna att 
erhålla externt kapital.
 Det väsentliga med vår metodik är att vi låter 
f öretagen utvecklas efter vad de faktiskt lyckats sälja 
i stället för att själv satsa på vad man tror att andra i 
framtiden skall köpa. Våra hjältar är säljare som gör två 
väsentliga saker: de hämtar hem pengar till f öretaget 
och de hämtar hem information om vad som är säljbart. 
I princip tar de fram information om hur p rodukterna 
ska utformas. Andras hjältar är m änniskorna med 
produkt idéerna som får hjälp av en stor kapitalinsats 
för att bygga ett företag. Visst b ehöver vi också idéer 
och	uppfinningar,	men	vi	har	lärt	oss	att	dessa	b	ehöver	
underordnas vad kunden vill b etala för. Om inte, 
t enderar försöksverksamheten att bli mycket dyr. Men 
som sagt, var och en blir lycklig på sitt sätt. Vi vill dock 
betona att entreprenören med vår metod har en större 
del av ”kakan” på slutet. 



skapa INtäktEr FÖrE kostNadEr

•	 Sälj	först,	köp	sedan.

•	 Låt	intäkterna	styra	kostnaderna.

•	 Stoppa	aktiviteterna	när	pengarna	tr yter.

•	 Låt	kunderna	och	leverantörerna	finansiera	 
 utvecklingen.

mINImEra Fasta kostNadEr

•	 Gardera	de	fasta	kostnaderna	med	order.

•	 Omvandla	fasta	kostnader	till	rörliga.

•	 Investera	inte	utan	säkra	order.

•	 Anställ	inte	utan	säkra	order.

•	 Lägg	ut	på	lego	och	anlita	konsulter.

koNtroLLEra oCH UtFÖra dE VäsENtLIga 

oCH UNIka dELarNa aV aFFärEN

•	 Varje	affär	har	en	unik	kärna,	bevaka	den	svartsjukt.

•	 Produktkontroll.

•	 Marknadskontroll.

•	 Låt	 inte	 leverantörer	 och	 mellanhänder	 ta	 över 
 k ommandot.

•	 Ha	direktkontakt	med	slutkunderna.

•	 Vårda	varumärket	och	se	till	att	äga	det.

UNdVIka att ENgagEra sIg I dE dELar 
aV aFFärEN som aNdra kaN bättrE

•	 Alla	 affärer	 innehåller	 många	 konventionella 
 t jänster och kompetenser. Det finns alltid andra 
 som är specialiste r – anlita dem – men anlita dem 
 som kan och är starka.

•	 Minska	 affärsomfattningen	 till	 en	 kärnverksamhet 
 och utvidga den senare om det går.

ta Vara pÅ mÖjLIgHEtErNa

•	 Sälj	till	en,	sedan	till	två,	till	fyra	–	inte	till	alla	på	en	gång.

•	 Hitta	kunder	som	har	extremt	stor	nytta	av	den	nya 
 produkten och kunder som vill prova något nytt – så 
 kallade ”early adopters”.

•	 Prova	mycket,	gör	mer	av	det	som	fungerar	och	sluta 
 snabbt med det som inte fungerar.

•	 Låt	 kundens	 önskan	 och	 villighet	 att	 betala	 styra 
 vad företaget gör.

UNdVIka rIskEr

•	 Basverksamhet	–	något	att	leva	på	när	det	går	trögt.

•	 Ta	en	risk	i	taget,	i	stället	för	många	samtidigt.

•	 Kombinera	en	unik	del	med	det	konventionella.

•	 Låt	andra	aktörer,	som	kunder	och	leverantörer	delta 
 i riskerna – avstå annars.

•	 Ta	bara	risker	som	företaget	har	råd	med.

•	 Låna	inte	till	förluster	utan	till	affärer.

traCtIoNs mEtodIk I kortHEt

Ankarsrum Motors
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TrAcTIonS	FormEL
Nyckeln till Tractions historiskt sett goda avkastning är kombinationen av en rad olika lön-
samhetsfaktorer. Varje faktor i sig ökar värdet och/eller minimerar riskexponeringen. L yckas 
man kombinera alla faktorer kan avkastningen på det insatta kapitalet bli mycket hög.  
Tractions mål är att på ett systematiskt sätt se till att de tre viktigaste faktorerna, som är 
bestånds delar av avkastningsmodellen nedan, utvecklas väl i sig, men framförallt att skapa den 
eftertraktade kombinationen av dessa.

Faktor 1 Asymmetrisk riskprofil 
Tractions kapitalinsats i onoterade delägda portfölj bolag 
är relativt sett låg – dels p.g.a. att det är Tractions sätt 
att få betalt för sitt aktiva delägarskap och dels p.g.a. att 
T raction implementerar sin kapitalextensiva affärsmetodi k 
i portfölj bolagen. Detta resulterar i en r elativt liten kapital-
insats i respektive projekt, vilket i sin tur innebär en 
b egränsad risk samtidigt som en liten kapitalbas ger upp-
hov till högre avkastning. Vi kan bara förlora vår insats, 
medan vinsten kan bli många gånger insatsen.

Faktor 2 Tillväxt under lönsamhet 
med Traction som partner är målsättningen alltid att 
åstadkomma tillväxt med bibehållen lönsamhet. genom 
Tractions medverkan kan tillväxttakten oftast accelereras 
eftersom entreprenören/företagsledningen har en stark 
och kompetent partner vid sin sida som, utöver manage-
mentstöd, kommer att tillföra bolaget erfarenhet av olika 
typer av förändring, företagsförvärv m.m.

Faktor 3 Omvärderingssituationer  
Traction fokuserar mycket på att förverkliga förändringar 
av värderingsgrunden i sina innehav. Som exempel kan 
nämnas:

•	 Att	 om	 ett	 bolag	 görs	 köpvärt	 för	 en	 industriell 
 i nvesterare kan värdet öka väsentligt.

•	 Att	 om	 bolaget	 noteras	 på	 en	 marknadsplats	 ökar 
 värde t samtidigt som ytterligare kapital kan inhämtas, 
 v ilket parat med Tractions metodik ökar förutsättning- 
 arna för långsiktig tillväxt.

•	 Att	 när	 bolag	 kommer	 i	 akuta	 lönsamhets-	 och 
 likviditets problem sjunker värdet drastiskt. för den 
 som då vågar ta på sig arbetet och de ekonomiska 
 riskerna kan o mvärderingsvinste  n vid lyckade rekon- 
 struktioner ske snabbt och bli betydande. 

•	 Att	underkapitaliserade	bolag	med	en	k	ompetent	led- 
 ning och intressanta projekt blir mer värda om man 
 förser dem med ytterligare kapital. Hjälper man sedan 
 till och lotsar bolaget till en högre nivå kan avkastning- 
 en bli e xtremt hög.

•	 Att	överkapitaliserade	bolag	sjunker	mindre	i		värde	än 
 vad man tar ut ur dem.

•	 Att	värdefulla	bolag	som	döljs	i	andra	större	bolag	också 
 kan hjälpas fram i ljuset och därmed värderas högre.

Resultat: Hög lönsamhet 
Var och en av de ovan nämnda faktorerna leder till en 
värde tillväxt. Tractions arbete är att se till att kombinera 
alla tre faktorerna, vilket leder till mycket hög utväxling på 
det insatta kapitalet. Traction har historiskt visat att man 
tillsammans med entreprenörerna/VD:arna sin metodik 
och d uktiga projektledare kunnat åstadkomma en hög 
avkastning under en lång sammanhängande tidsperiod.
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garanterad emission

•	 Traction	har	utfärdat	garantier	för	bolag	där	vi	redan 
 är delägare, där vi avsett att bli delägare eller enbart 
 för att säkerställa själva emissionen. Vi har ibland 
 v arit e nsamma garanter och ibland ingått i garanti 
 konsortier. 

•	 Traction	 har	 också	 engagerats	 i	 kompletterande 
 kringtjänster exempelvis som långivare tills bolaget 
 fullföljt emissionen och medverkat till att upprätta 
 prospekt.

•	 närliggande	 tjänster	 till	 emissionerna	 har	 varit	 att 
 teckna i en riktad emission, utan företrädesrätt, eller 
 att köpa någon större delägares aktiepost.

•	 Tractions	garantier	kan	avse	allt	från	någon	miljon	till 
 några hundra miljoner kronor.

•	 Traction	ser	detta	som	en	finansiell	tjänst	men	är	alltid 
 beredd att bli en långsiktig ägare.

Traction har under många år medverkat som garant av publika emissioner. Det har skett i en rad olika situationer, till 

e xempel vid aktiespridning i ”private placements”, vid börsintroduktioner, för att finansiera förvärv och expansion, e rsätta 

förfallande lån eller för att rädda bolaget undan obestånd, samt för att stärka balansräkningen i största allmänhet. 

Exempel på företag vid vilkas
emissioner traction deltagit som garant: 
   
Academedia    
Allgon
Alm Brand
Biophausia    
Duroc   
Endomines
Eniro   
Hifab group
Impact Coatings
Know IT
Invisio Headsets
Nordic Camping & Resor t
PA Resources
Rörvik Timber
Softronic
SRAB Shipping
Switchcore
Thalamus Networks     

Nordic Camping & Resort



Affärsorganisation
Tractions verksamhet består i att aktivt medverka i ut-
vecklingen av våra portföljbolag och att bistå dessa i 
allehanda situationer. fokus ligger på att med Tractions 
affärsfilosofi och syn på affärsmannaskap medverka till 
utveckling och förädling av företag.  utöver aktivt ägande 
i mindre- och medelstora företag bedriver Traction en 
p laceringsverksamhet genom placeringar i aktier och 
ränte bärande tillgångar i syfte att uppnå god avkastning 
på bolagets kapital.
 Tractions Venture managers ansvarar för att förvalta 
och utveckla befintliga portföljbolag och har även till uppgift 
att finna nya affärsmöjligheter. Tractions bolags jurister är 
ett affärsmässigt stöd åt såväl Tractions Venture m anagers 
som VD:ar och ledningspersoner i p rojektföretagen, och 
b idrar till att sänka företagens risker genom att driva av-

talsfrågor, utgöra förhandlingsstöd och underlätta b olagens 
regelefterlevnad. 
 I Tractions affärsorganisation ingår härutöver ett 
nätverk av samarbetspartners som aktivt deltar eller 
har deltagit i utvecklingen av Tractions intresseföretag, 
e xempelvis entreprenörer, ägare, styrelseledamöter, chefs-
personer och finansiärer. Vid behov tar T ractions Venture 
m anagers operativt ansvar för driften av portfölj företagen 
i samband med att förändringsprojekt skall verkställas. 
T ractions a ffärsorganisation besitter s ammantaget en 
bred kompetens bas, vilket innebär att Traction kan er-
bjuda kompetens bl.a. inom försäljning, marknadsföring, 
o rganisation, e konomistyrning och juridik.

petter stillström, 
VD, ekonomie magister. 
Verksam i Traction sedan 
1999, VD sedan 2001. 
Tidigare verksam inom 
corporate finance.

mattias molin, 
Venture manager, civilekonom. 
Verksam i Traction sedan 
2011. Tidigare verksam i 
ledande befattningar inom 
industri och revision.

krister magnusson, 
CfO, civilekonom. Verksam i 
Traction sedan 2011. Verk-
sam som CfO i dotterbolaget 
N ilörngruppen. Tidigare CfO/
finanschef i andra medelstora 
börsnoterade och onoterade 
företag.

gunilla Håkansson, 
ekonomiansvarig för  
Tractions centrala bolag.  
Verksam i Traction sedan 2005.

Carl Östring,
bolagsjurist, jur. kand. Verk-
sam i Traction sedan 2011. 
T idigare advokat och delägare 
på advokat byrå i Stockholm 
och moskva.

paula Hokkanen,
ekonomiassistent/reception. 
Verksam	i	Traction	sedan	2008.
 

joakim skantze, 
Venture manager, civilingenjör. 
Verksam	i	Traction	sedan	2007.	
Tidigare verksam i ledande 
befatt ningar inom IT och grafisk 
industri.

sigrid Wittbom,
bolagsjurist, juristexamen. 
Verksam i Traction sedan 2012.
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bengt stillström, född 1943, civilingenjör och M aster 
of Management. Styrelsens ordförande. G rundade 
Traction	 1974.	VD	under	 perioden	 1974-2001.	 L	edamot	
i bl.a. styrelsen för Empire, Hifab Group, Nät
tidningen Sourze, Signtrace, SwitchCore (ordf.),  
Ringvägen Venture, Saguru och Zitiz, samt föreslagen 
till	P	rofilgruppen.	Styrelseledamot	sedan	1974.	Aktie
innehav inkl. maka: 330 000 Aaktier, 5 461 450 Baktier.

anders Eriksson, född 1956. Grundare av Softronic, VD 
och	 huvudägare	 sedan	 1984.	 Ledamot	 i	 s	tyrelsen	 för	
bl.a. Softronic, Hifab Group (ordf.) och Nordic Ground 
Support. Styrelseledamot sedan 2011. Aktie innehav:  
2 6 755 Baktier.

jan kjellman, född 1947, ekonom, Jan har en lång och 
variationsrik karriär inom IKEA bl.a. VD för IKEA of 
Sweden, IKEA NordAmerika och IKEA FOOD, Jan 
a rbetar numera med att kartlägga framtida IKEA
marknader. Styrelseledamot i Traction sedan 2005 och 
även styrelseledamot i Nilörngruppen. Aktieinnehav  
6 000 Baktier.

maria Linde, född 1966, civilingenjör och Executive 
MBA. Organisationskonsult och VD för FlowMotion 
AB. S tyrelseledamot sedan 2009. Aktieinnehav 1 250  
Baktier.

petter stillström, född 1972, VD sedan 2001, e konomie 
magister.	 Ledamot	 i	 styrelsen	 för	 nilörngruppen	
(ordf.), Softronic (ordf.), OEM International och 
P artnerTech samt ett antal onoterade bolag i Tractions 
intressesfär. Styrelseledamot sedan 1997. Aktieinnehav 
inkl. helägt bolag och närstående: 1 095 000 Aaktier,  
1 677 150 Baktier samt delägare i Niveau Holding AB.

pär sundberg, född 1972, civilingenjör. Entreprenör 
och investerare. Styrelseledamot i bl.a. Buzzador AB 
samt IPS Förändringskompetens AB. Styrelseledamot 
sedan 2005. Aktieinnehav: 3 000 Baktier.

Revisor
kpmg ab, huvudansvarig:	 carl	 Lindgren,	 född	 1958,	
auktoriserad r evisor. Tractions revisor sedan 2007.

Styrelsen

Övre raden från vänster: Petter Stillström, Pär Sundberg, Jan Kjellman, Bengt Stillström.

Främre raden: Anders Eriksson, Maria Linde.
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Ägarpolicy för noterade bolag
Nedan sammanfattas Tractions ägarpolicy i noterade bolag. Tractions ägarpolicy i onoterade bolag där vi har en 

partner styrs också av ett kompanjonförhållande.

•	 Ett	bolag	drivs	alltid	på	uppdrag	av	ägarna	och	för 
 att bereda ägarna så stor avkastning som möjligt.

•	 Större	 aktieägare	 bör	 ha	 representanter	 i	 bolagets 
 styrelse.

•	 En	 huvudägare	 har	 det	 yttersta	 ansvaret	 för	 att	 ta 
 initiativ till förändringar av verksamheten, 
 affärsidéern a, dess ledning, styrelsens samman 
 sättning, större affärer och förvärv. 

•	 En	huvudägare	bör	samråda	med	övriga	större	ägare 
 och förklara ägarnas intentioner för s tyrelsen och 
 bolagsledningen, samt tillse att förslag till styrelse 
 ledamöter framläggs.

•	 En	styrelse	och	ledning	skall	också	inhämta	och	ta	till 
 sig ägarens intentioner och arbeta i anvisad riktning.

•	 Uppköpserbjudanden,	fusioner	och	större	förvärv	 
 bör i första hand hanteras av huvudägaren.

•	 Styrelseordföranden	eller	huvudägaren	skall	förankra 
 större strukturella förändringar hos de största ägarna.

•	 En	huvudägare	får	inte	gynna	sig	själv	på	bolagets 
 bekostnad, men skall ha rätt till skälig ersättning 
 för sin medverkan i bolagets skötsel.

•	 Finns	ingen	huvudägare	bör	de	större	aktieägarna 
 samråda och utforma en ägarstyrning som ersätt 
 ning för bristen på huvudägare.

•	 Saknas	huvudägare	eller	ansvarstagande	storägar- 
 grupp åvilar det styrelsens ordförande att med 
 hjälp av styrelsen fylla bristen efter bästa förmåga. 

•	 I	styrelsen	bör	sitta	personer	med	eget	aktieinnehav 
 samt andra personer som kan bidra till b o lagets  
 utveckling och som har tid att engagera sig.

•	 Styrelsens	sammansättning	bör	vara	sådan	att	den 
 innehåller många olika kompetenser, erfarenheter 
 och kontaktytor. 

•	 Traction	 vill	 se	 en	 affärsmässig	 och	 aktiv	 styrelse, 
 som väl känner sitt företag och dess omvärld, som 
 kan komplettera och stödja verkställande d irektö ren.  

•	 Styrelsen	skall	fatta	beslut	om	företagets	strategier, 
 inriktning, större affärer och andra väsentliga för 
 ändringar. 

•	 Styrelsen	 skall	 utöva	 en	 ordentlig	 kontroll	 över 
 företaget s ekonomi, risker och möjligheter. 

•	 Styrelsen	arbetar	på	ägarnas	uppdrag.	

•	 Traction	 vill	 alltid,	 som	 större	 ägare,	 delta	 i	 val- 
 beredningsarbetet. 

•	 Valberedningen	 skall	 bara	 innefatta	 representanter 
 för ägarna. Skulle ägandet upphöra bör vederbörande 
 representant omedelbart avgå ur valberedningen. 

•	 Traction	önskar	alltid	utse	minst	en	styrelse	ledamot	i 
 bolag där Traction innehar en större aktiepost.

•	 Traction	avser	alltid	att	i	alla	bolag	tillämpa	Tractions 
 metodik för affärsutveckling och förväntar sig att 
 ö vriga styrelseledamöter och företagsledare verkar i 
 samma anda.

•	 Bolaget	skall	inte	ha	någon	tolerans	för	egenmäktigt 
 förfarande.

•	 optionsprogram	 till	 anställda	 bör	 endast	 göras 
 med en marknadsmässig kapitalinsats så att beskatt 
 ningen blir i kapital och ej i tjänst.

•	 riktade	nyemissioner	till	nya	större	ägare	är	välkomna 
 i mindre bolag, som därigenom dels kan hålla 
 emissions kostnaden låg, kan undvika negativ kurs 
 påverkan och dels få en bättre ägarstruktur.

VD:s villkor bör följa dessa principer:
•	 rimlig	grundlön	samt	bonus	för	god	prestation.	

•	 Villkoren	skall	kunna	omförhandlas	både	uppåt	och 
 neråt, som regel årsvis.

•	 Uppsägningstider	över	sex	månader	bör	ej	förekomma 
	 och	definitivt	inga	fallskärmar.

•	 Uppsägningstiden	bör	vara	densamma	för	VD	och 
 företaget.

•	 VD	får	mycket	gärna	vara	stor	delägare	i	bolaget.

•	 Pensionsvillkoren	bör	vara	premiebaserade	och	ligga 
 på en rimlig nivå.



TRACTION ÅRSBERÄTTELSE 2011   15
NOTERADE AKTIVA INNEHAV

Noterade aktiva innehav
Traction är en aktiv storägare i ett antal mindre och medelstora noterade bolag. Vi investerar i företag där vi ser 

en betydande omvärderingspotential och där riskerna är hanterbara. Andra affärer i noterade företag kan vara att 

vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital och där vi ser möjligheter till god avkastning. 

I några av nedanstående företag har Traction varit delägare innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt 

i deras respektive noteringsprocesser. Se även Tractions ägarpolicy för ytterligare information om hur vi ser på 

ägande i noterade bolag och rollfördelningen mellan ägarna, styrelsen och företagsledningen.

bE group ab BE group är ett av Europas ledande handels- och 
service företag inom stål och andra metaller. BE group erbjuder olika 
sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. 
K oncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstads-
industrin. År 2011 omsatte koncernen 5,9 miljarder kronor med ett 
under	liggande	r	örelseresultat	om	131	Mkr	(justerat	för	vissa	engångs-
poster).	Ut	levererat	tonnage	uppgick	till	drygt	0,5	miljoner	ton.	BE	Group	
har drygt 900 anställda i tio länder med Sverige och finland som största 
m arknader. Huvudkontoret ligger i malmö. under 2011 föll BE groups 
aktie kraftigt och Traction passade då på och storköpte aktier i bo laget. 
Per	sista	december	2011	är	T	raction	bolagets	största	ägare	med	12,7%	
av	aktierna,	med	ett	 genomsnittligt	 anskaffningsvärde	om	25,76	kr/ak-
tie. Traction kommer att ta plats i b olagets styrelse under våren 2012. 
Tractions ambition är att långsiktig t medverka till att stärka BE groups 
lönsamhet som under de senaste åren inte varit tillfredsställande. BE 
Group	är	sedan	november	2006	noterat	på	Nasdaq	OMX	Stockholm.	
Ytterligare information finns på b egroup.com  

drillcon ab är Europas största företag inom kärnborrning och en 
stor raiseborrningsentreprenör. Drillcon har varit i branschen sedan 
1963	och	har	dotterbolag	i	Sverige,	Norge	(Drillcon	Norge	AS),	Finland	
(S	oumen	Malmi	Oy,	Smoy)	och	Portugal	 (Drillcon	 Iberia	SA	Portugal).	
Bolagets huvudkontor ligger i Nora men verksamheten drivs på plats av 
entre prenörer där arbetet behöver uföras. Traction är delägare i Drillcon 
sedan	h	östen	2008.	Under	2011	ökade	Tractions	ägande	från	12%	till	
30%	av	a	ktierna	vilket	 innebär	att	Traction	är	bolagets	enskilt	största	
ägare. Drillcon är listat på first North, Stockholmsbörsen. Ytterligare 
information finns på drillcon.se     

Investeringsår:	2008
Kapital-	och	rösteandel:	30%		
Omsättning	2011:	361	Mkr
Resultat f. skatt: 31 mkr
Övriga	ägare:	Peter	Zeidler	10%,	 
Mikael	Berglund	10%
VD: mikael Berglund 

Investeringsår: 2011
Kapital-	och	rösteandel:	12,7%	
Omsättning	2011:	5	941	Mkr
Resultat f. skatt:	48	Mkr
Övriga	ägare:	Swedbank	Robur	Fonder:	9,2%,	
CBLDN-IF	Skadeförsäkring	AB:	7,5%
Odin	fonder:	5,4%
VD: Roger Johansson



Hifab group ab är ett av Nordens största projektledningsföretag och 
arbetar bland annat inom sektorerna bygg, anläggning, i nstallation och 
miljöteknik. Internationellt vänder sig Hifab dessutom till biståndsorgan 
och då med tjänster inom bygg, utbildning, social utveckling, i nstitutions- 
och landsbygdsutveckling mm. Hifab leder för n ärvarande projekt i ett 
20-tal länder. Hifab har idag 15 kontor i S verige och två permanenta 
kontor	 utomlands.	 Hifab	 har	 idag	 ca	 400	 årsanställda	medarbetare.	
under 2011 har Hifab tagit ett flertal större och u ppmärksammade 
uppdrag. Bland a nnat är Hifab projektledare för uppförandet av 
S amverkanscentralen i Stockholm och utför PCB-inventeringar i sam-
band med upprustning av miljonprogramsområden på många orter 
i l andet. Hifab är vidare utsedda att vara oberoende besiktningsman 
i Nya Karolinska Solna; en på marknaden helt ny roll i det största 
OPS-projekt som genomförts i Sverige. Hifab är listat på first North, 
S tockholms börsen. Ytterligare information finns på hifab.se   

duroc ab är en industrigrupp som äger och utvecklar industri- och 
industri handelsverksamheter inom en rad olika branscher. Bland D urocs 
företag	och	inriktningar	kan	nämnas	Duroc	Machine	Tool	(maskin	handel),	
Duroc	Special	Steel	 (kallvalsverk),	Duroc	Engineering	 (renovering	stål-
ytor),	 D	uroc	 Rail	 (underhåll	 av	 järnvägshjul),	 Duroc	 Tooling	 (verktygs-
tillverkning)	och	Micor	(tillverkning	av	sågklingor).	Dotterbolagen	indelas	
i affärsområdena industrihandel och teknik/produktion. Koncernen äger 
verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Eng-
land. Inom a ffärsområdet teknik/produktion har investeringen i vals-
verket i Special Steel slutförts och verksamheten Duroc Enginering har 
fl yttats till Special Steels lokaler i Luleå, investeringen i en ny hjulsvarv 
har slutförts, och flytten av tågunderhåll till nya ändamålsenliga och  
utvecklingsbara lokaler i Luleå har påbörjats. Duroc är noterat på  
OMX	N	ordiska	Börs	Stockholm.	Ytterligare	i	nformation	finns	på	duroc.com

Investeringsår:	2004
Kapital-	och	rösteandel:	48%	resp.	41%
Omsättning	2011:	388	Mkr
Resultat f. skatt: 19 mkr
Övriga	ägare:	Niveau	Holding	AB	7%	resp.	11%,	
Hans	Waldaeus	5%,	Jan	Boija	4%,	Jan	Skoglund	3%
VD: Jan Skoglund

Investeringsår: 2003
Kapital-	och	rösteandel:	24%	resp.	27%
Omsättning	2011:	585	Mkr
Resultat f. skatt: 19 mkr
Övriga	ägare:	Niveau	Holding	AB	9%	resp.	26%,	
Sture	Wikman	7%	resp.	5%	
VD: Erik Albinsson
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Nordic Camping & resort ab har som affärsidé att förvärva och 
a rrendera campingplatser och erbjuda en kedja med varierade boende-
former under ett varumärke. Bolaget driver idag tio anläggningar från 
H elsingborg i söder till Östersund i norr. Nordic Camping fortsatte sin 
tillväxt	under	2011	med	en	omsättningsökning	på	nästan	40	%.	Bolaget	
har en stark organisk tillväxt i befintliga anläggningar och under 2011 till-
kom E dsviks Camping i Bohusläns skärgård. 2012 tillkommer B redsand i 
E nköping och Ekudden i mariestad som nya anläggningar. Bolaget f ortsätter 
att u tveckla sin verksamhet för höst, vinter och vår genom att bygga och 
renovera stugor för hotell- och långtidsboende med själv hushåll, samt att 
erbjuda konferensverksamhet och upplevelsepaket. Dessa i nvesteringar 
har under 2011 slagit väl ut och kommer att fortsätta även nästa år. Nordic 
Camping har ett bra erbjudande gentemot kommuner som vill utveckla sina 
campingar och utöka turistnäringen. Bolaget kommer att fortsätta att a rbeta 
efter sin ambition att växa kraftigt under god lönsamhet. Bolagets aktier 
handlas på Aktietorget. Ytterligare information finns på nordiccamping.se 

oEm International ab är en av Europas ledande teknikhandels  -
koncerner inom industriella komponenter och system på utvalda 
m arknader i norra, centrala och östra Europa.  Koncernen består av 20 
rörelse drivande enheter med verksamhet i 13 länder. OEm erbjuder ett 
brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från 
l edande leverantörer. genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisa-
tion och effektiv logistik utgör OEm ett bättre alternativ än leverantör-
ernas egna säljbolag. OEm bidrar med hög kunskap och service och 
marknadsför produkterna utifrån respektive marknadsspecifika förut-
sättningar. Traction har varit storägare i OEm sedan slutet av 2009 
och är e ngagerat i styrelsen sedan våren 2010. 2011 var resultatmässigt 
b	olagets	bästa	år	någonsin.	OEM	International	är	noterat	på	OMX	Nordiska	
Börs Stockholm. Y tterligare information finns på oem.se

Investeringsår: 2009
Kapital-	och	rösteandel:	8%	resp.	12%	
Omsättning 2011: 1 590 mkr
Resultat f. skatt:	172	Mkr
Övriga	ägare:	Orvar	Pantzar	19%	resp.	29%,	
Hans	Franzén	11%	resp.	21%,	 
Agne	Svenberg	7%	resp.	19%
VD: Jörgen Zahlin

Investeringsår: 2005
Kapital-	och	rösteandel:	32%
Omsättning	2011:	37	Mkr
Resultat	f.	skatt:	0,7	Mkr
Övriga	ägare:	Tom	Sibirzeff	20%,	 
Kjell	Jakobsson	6%
VD: Tom Sibirzeff
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partnertech ab utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av  
ledande företag. Detta inom marknadsområdena försvar & marin, i ndustri, 
informationsteknologi, medicinsk teknik och instrument, miljö teknik samt 
sälj- och betalningslösningar. I kundrelationen har PartnerTech rollen 
som produktionspartner med helhetssyn. Denna roll förutsätter dels 
f örmåga att hantera kundens produkt genom hela dess livscykel, dels 
stark kompetens inom elektronik, mekanik och systemintegration. På så 
sätt kan bolaget skapa lösningar som stärker kundens konkurrenskraft. 
Närhet till kunderna, hög kvalitet och leveransprecision, korta ledtider 
och kundtillfredsställelse är således viktiga parametrar för P artnerTech. 
PartnerTech har drygt 1 200 medarbetare vid anläggningar i Sverige, 
Norge, finland, Polen, England, uSA och Kina. Traction är delägare i 
PartnerTech	sedan	hösten	2008	och	engagerad	i	styrelsen	sedan	v	åren	
2009.	 Moderbolaget	 är	 noterat	 på	 OMX	 Nordiska	 Börs	 Stockholm.	 
Ytterligare information finns på partnertech.se

softronic ab är ett konsultbolag inom IT och management vars 
t jänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och 
drift. Softronic har en helhetssyn på förändring som innebär att b olaget 
kan stödja kunderna inom allt från strategi till struktur i nklusive 
organisatio n, processer och IT. Kunderna är främst medelstora och 
större företag samt organisationer i Sverige. Softronic g rundades 
1984	av	Anders	Eriksson	som	fortfarande	är	bolagets	VD	och	s	törsta	
ägare. Softronic har cirka 500 anställda i Stockholm, göteborg,  
malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland.  T raction 
är	 delägare	 i	 Softronic	 sedan	 2001.	 Softronic	 är	 noterat	 på	 OMX	 
Nordiska Börs Stockholm. Ytterligare information finns på softronic.se

switchCore ab eftersträvar att förvärva en eller flera lönsamma verk-
samheter	som	möjliggör	att	bolagets	latenta	skattefordran	på	260	Mkr	
på lång sikt kan realiseras och därigenom berika aktieägarna. Konkret 
söker SwitchCore efter välskötta bolag med en vinstnivå från cirka 25 
mkr och uppåt. Parallellt med sökandet efter lämpliga förvärv förvaltas 
bolagets	kapital	(ca	65	Mkr)	i	en	portfölj	av	huvudsakligen	börsnoterade	
aktier och räntebärande tillgångar. SwitchCore är noterat på Aktietorget.

Investeringsår: 2001
Kapital-	och	rösteandel:	22%	resp.	20%
Omsättning	2011:	526	Mkr
Resultat f. skatt: 39 mkr
Övriga	ägare:	Anders	Eriksson	21%	resp.	
34%,	Stig	Martin	8%	resp.	15%
VD: Anders Eriksson

Investeringsår:	2007		
Kapital-	och	rösteandel:	28%	resp.	22%
Övriga	ägare:	Nortal	Investments	AB	10%	resp.	
4%,	Banque	Öhman	S.A.	5%	resp.	9%
VD: mattias molin

Investeringsår:	2008
Kapital-	och	rösteandel:	15%	
Omsättning 2011: 2 322 mkr
Resultat f. skatt: 19 mkr
Övriga	ägare:	Bure	Equity	43%
VD: Leif Thorwaldsson
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Övriga större ägarandelar

Catella ab är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhets-
grenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med i nternationell 
räckvidd	är	avgörande	för	att	skapa	mervärde	för	kunderna.	Catella	har	cirka	440	medarbetare	fördelade	på	kontor	i	24	
städer	i	12	europeiska	länder.	Traction	äger	drygt	5%	av	kapitalet	och	drygt	6%	av	rösterna	i	Catella.	Huvudägare	i	Catella	är	
Johan	Claesson	som	äger	drygt	47%	av	aktierna	och	rösterna	i	bolaget.	Catella	är	listat	på	First	North,	Stockholms	börsen.	
Ytterligare information finns på catella.se

g5 Entertainment är utvecklare och förläggare av nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, mac, PC och bär-
bara konsoler. g5 äger ett antal framgångsrika spelkoncept, däribland Supermarket mania, Virtual City,  
Stand O’food och mahjongg Artifacts och publicerar även populära spel från andra utvecklare. g5 har det största urvalet 
av ”casualgames” på Apples App Store. Traction investerade i g5 sommaren 2011 i samband med en riktad nyemission. 
T	raction	äger	drygt	7%	av	aktierna	i	bolaget.	VD	är	Vlad	Suglobod	som	är	en	av	bolagets	grundare	och	största	ägare.	Bolagets	
aktier handlas på Aktietorget. mer information finns på g5e.com
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Onoterade aktiva innehav 
(ägande	<50%) 

I Tractions onoterade företag samarbetar vi med entreprenörer som är stora ägare i sina bolag. Affärsidén är att, 

som partner till dessa entreprenörer, utveckla tillväxtföretag. med Traction som affärspartner skapar entreprenören 

förutsättningar för tillväxt under lönsamhet. Vi medverkar i utvecklingen av bolaget och säljer sedan vår andel, 

helst tillsammans med entreprenören, och realiserar då förhoppningsvis en bra vinst. Entreprenören gör således 

ingen vinst när vi går in, utan vederbörande ”köper” in oss. I vissa företag samarbetar Traction med andra aktiva 

delägare samtidigt som verksamheten leds av en VD som inte är en betydande ägare i bolaget. Tractions venture-

verksamhet kan likställas med en organiserad affärsängels verksamhet.

banking automation Ltd är ett brittiskt företag som utvecklar, konstru-
erar och distribuerar insättningsmaskiner, en sorts omvänd b ankomat, 
samt betalningsautomater, växlingsautomater främst för b anker men 
även till transport företag, shoppingcentra och liknande. maskinerna 
p laceras såväl fristående inne i banklokalen som genom väggen ut till 
gatan eller i en obemannad banklokal. Banking Automation grundades 
1984	och	har	en	installerad	bas	av	över	9.500	enheter	hos	kunder	som	
inkluderar ett flertal ledande banker och finansinstitut i ett trettiotal länder 
i världen. Bland Banking Automations kunder i Storbritannien kan nämnas  
Barclays, HSBC, NatWest jämte ett växande antal kommuner,  
magistrates Courts och allmännyttiga företag.  försäljningen sker via ett 
väl utbyggt agentnät. Ytterligare information om Banking Automation finns 
på bankingautomation.com

bricad Holding abs affärsidé är att göra investeringar i företag med 
god utvecklingspotential och att ta en aktiv del i bolagens utveckling. 
Bricads huvudsakliga tillgång utgörs av det delägda bolaget V allentuna 
Centrum AB som äger och förvaltar ett antal centrumfastigheter i  
Vallentuna centrum. uthyrningsbar yta är cirka 35 000 kvm fördelat på 
kontor	och	butiker.	Ägare	är	Bricad	(50%)	och	GE	Real	Estate	(50%).	
Ytterligare information finns på bricad.se

Investeringsår:	1986
Kapital-	och	rösteandel:	47%	
Omsättning 2011:	6	milj	£
Övriga	ägare:	Allan	Jeffers	32%,	 
David	Tew	11%,	Paul	O	Neill	10%
VD: David Tew

Investeringsår:	1997
Kapital-	och	rösteandel:	47%
Övriga	ägare:	Bo	Richter	47%
VD: Bo Richter
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Creatum Holding ab är ett gemensamägt moderbolag för utveck-
ling och exploatering av fastigheten Jarl 20 i Danderyds kommun. 
f astigheten sträcker sig över två detaljplaner, där den ena ger möjlig het 
att	 bygga	 flerfamiljshus	 om	 drygt	 4	 000	 kvm	 boarea	 och	 den	 a	ndra	
tillåter	 två	 enfamiljsvillor.	 Bygglov	 har	 under	 2011	 beviljats	 för	 36	
l ägenheter. fastigheten ligger i ett attraktivt område i Djursholm i när-
heten av D jursholms Ösby tågstation där utbudet av lägenheter är starkt 
b egränsat. Byggnation beräknas pågå under 2012 och inflyttning under 
2013. Bolaget ägs till lika stora delar av Traction och två fastighets-
entreprenörer. Ytterligare information finns på osbypark.se

modular streams har utvecklat ett system för att skapa investerings-
strategier för automatisk handel av värdepapper. Affärsiden är att k unna 
erbjuda investerare att bygga sina egna strategier för auto matiserad 
handel över internet, samt möjligheten för privatpersoner att investera 
i andras strategier. Detta är ett unikt sätt för privata sparare att kunna 
skapa och investera i automatisk handel utan några mellanled. under 
2011 inleddes ett samarbete med mangold fondkommission där privat-
sparare kan investera i strategier utvecklade av modular Streams via 
mangolds depåer. Dessa strategier har u nder 2011 utvecklats mycket 
väl. Bolaget avser utveckla samarbeten med fler etablerade nätmäk-
lare under 2012. mer information om bolaget och tjänsten finns på 
m odularstreams.com

recco Holding ab RECCO är ett livräddningssystem, vilket används 
av mer än 500 livräddningsorganisationer i världen som ett effektivt 
hjälpmedel för att lokalisera drabbade i lavinolyckor. RECCO bygger på 
en radarteknik vilken möjliggör en snabb och precis lokalisering av ett 
lavinoffer. Systemet är tvådelat och består av RECCO-detektorer som 
används av organiserade räddningsgrupper och RECCO-reflektorer vilka 
är fastsatta på skidpjäxan alternativt inbyggda i skidutrustningen så-
som i kläder, hjälmar och pjäxor. Reflektorerna kräver ingen kunskap 
för att användas och är heller inte beroende av strömförsörjning. Även 
om likheter finns med aktiva nödsändare, är RECCO-systemet ej menat 
att vara ett självräddningssystem eller ett alternativ till användandet 
av nödsändare. Systemet hindrar inte andra räddningsmetoder så-
som livräddningshundar och nödsändare utan dessa kan med fördel 
a nvändas som ett komplement. RECCO-systemet möjliggör en snabbare 
o rganiserad sökning av drabbade och ger skidåkare och snowboard-
åkare en ytterligare chans att bli räddad i tid. RECCO-systemet finns 
etablerat på samtliga skidorter av dignitet i världen, ca 350 stycken. 
Traction	 är	 delägare	 sedan	 1988.	 Ytterligare	 information	 om	 RECCO	
finns på recco.com

Investeringsår: 2010
Kapital-	och	röstandel:	15%*
Övriga	ägare:	grundarna	14,5%	vardera,	
Innovationsbron	12%.
VD: Hans möller
*Option	finns	att	öka	till	30%

Investeringsår: 2010
Kapital-	och	rösteandel:	50%
Övriga	ägare:	Tobin	Properties	AB	50%

Investeringsår:	1988
Kapital-	och	rösteandel:	49,9%
Omsättning	2011:	36	Mkr
finansiella nettotillgångar 2011: 53 mkr
Övriga	ägare:	Magnus	Granhed	50,1%
VD: magnus granhed
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sigicom ab är Nordens ledande leverantör av mätsystem för fält-
mätning och övervakning av vibrationer, buller, tryckvågor och andra 
miljö störningar. Bolaget har en stark produktutveckling inom mikro-
elektronik och datorkommunikation och har marknadens mest ut-
vecklade och innovativa mätlösningar. för Sigicoms kunder innebär 
mät systemen förenklad installation, automatiserade mätningar och 
en mycket kostnadseffektiv fjärrövervakning. mätinstrumenten har 
mycket hög noggrannhet och Sigicom erbjuder förutom web-baserade 
applikationsprogram även support, service och regelbunden kalibrering. 
S	igicom	har	under	2011	ökat	sin	försäljning	med	drygt	60%	under	bra	
och ökad lönsamhet. Det är försäljning till kunder inom anläggning och 
infrastruktur i Norden som ökat mest. Sigicom agerar och säljer sina 
mätsystem och tjänster på en global marknad. under 2012 kommer 
Sigicom att ytterligare stärka sin satsning på export. Det finns en stor 
potential i ökad exportförsäljning. Traction är delägare i Sigicom sedan 
1997.	Ytterligare	information	om	Sigicom	finns	på	sigicom.se

signtrace ab är ett ungt bolag som utvecklar applikationer för 
mobil telefoner som kombinerar fysisk och digital media med så 
k	allad	 Near	 Field	 Communication	 (NFC).	 NFC	 är	 en	 kommunikations-
standard för mobil telefoner och som bl.a. kan läsa av signal bärande 
taggar. En SignTrace applikation i en mobiltelefon med NfC kan 
avläsa en tag på en fysisk produkt och då t.ex. få rättigheter att 
s	pela	 upp	 digitalt	 innehåll	 (t.ex.	 musik,	 film,	 ljudböcker).	 Ett	 annat	
e xempel är en applikation i mobiltelefonen som kan avläsa en tag 
på e xempelvis en konsumentprodukt och sedan interaktivt utföra 
f unktioner som att visa en demonstrationsfilm eller ta emot användar-
information. Varje signalbärande tag är i sig identifierbart unik.  
NfC beräknas finnas med som standard på de flesta mobiltelefoner 
som lanseras under 2012. Ytterligare information finns på signtrace.com

thalamus It Consulting ab erbjuder konsult- och rekryterings tjänster 
inom IT & Teknik samt outsourcing och specialistkunnande inom IT-
lösninga r. företaget har funnits i 10 år och besitter hög k ompetens och 
lång erfarenhet inom sitt område. Verksamheten är indelad i tre huvud-
områden: rekrytering, konsulttjänster och service center. T halamus 
kunskaps drivna medarbetares arbete kännetecknas av k valitet, 
nytänk ande och personligt engagemang. Ytterligare i nformation finns 
på thalamus.se

Investeringsår: 2010
Kapital-	och	rösteandel:	28%
Övriga	ägare:	Erik	Ottosson	45%,	 
Dominique	Sjögren	17%,	
Ecoscandinavia	11%
VD: Erik Ottosson

Investeringsår: 2010
Kapital-	och	rösteandel:	31%
Omsättning 2011: 30 mkr
Övriga ägare: VD samt personal
VD: Kaj Böving

Investeringsår:	1997
Kapital-	och	rösteandel:	23%
Omsättning 2011: 53 mkr
Övriga	ägare:	Christer	Svensson	45%		
samt personal
VD: Christer Svensson
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Investeringsår: 2011
Kapital-	och	rösteandel:	15%	
Övriga ägare: Claes	Magnusson	15%,	 
Daniel	Wigren	23%,	Dennis	Bärlund	23%	och	
Bill	Mårtensson	23%		
VD: Daniel Wigren

saguru ab från malmö utvecklar innehåll till mobila enheter, u tbildar 
inom ämnet på yrkeshögskola och företag samt producerar egna 
s pännande app-produkter. Saguru har på kort tid byggt upp en bred 
kundkrets bestående av bland andra E.on, Barista fTC, malmö ff. 
Y tterligare information finns på saguru.se 

jrs securities ab är ett nystartat företag inriktat mot aktie mäkleri 
och analys mot institutionella kunder. JRS fick i december 2011 till-
stånd av finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse och 
verksamhete	n	har	startats	upp	under	2012.	JRS	ägs	till	70%	av	b	olagets	
aktiva p artners som har lång erfarenhet i branschen. mer information 
finns på jrssec.se 

EwaLie ab är en innovatör inom dagligvaruhandeln som bygger ett 
starkt varu märke genom att erbjuda högkvalitativa livsmedel som upp-
fyller marknadens krav på ekologiska råvaror med lågt gI utan tillsatser 
och utan att ge avkall på den goda smakupplevelsen. EwaLie satsar 
stort på de växande kategorierna glutenfritt, bak, müsli samt ekologiskt.  
Bolaget startade 2010 av Ewa Skiöldebrand, pionjär inom gI och 
g rundare av 3-stegsprogrammet i gI-metoden och Nathalie Westlund, 
stjärnkock, konditor och kostrådgivare. Ytterligare information finns 
på ewalie.se

Investeringsår: 2011
Kapital-	och	ägarandel:	10%
Övriga	ägare:	Personal	70%,	JRS	Group	AB	20%
VD och grundare: Stefan Liljestam och  
Pelle Helgesson

Investeringsår: 2012
Kapital	och	röstandel:	33%
Övriga	ägare:	Lust	Inspiration	Vilja	AB	33,5%	
och	Nathalie	Westlund	33,5%
VD: Ewa Skiöldebrand

TRACTION ÅRSBERÄTTELSE 2011   23
ONOTERADE AKTIVA INNEHAV



Dotterbolag (ägande	>50%)
Tractions dotterbolag har vanligtvis varit turnaround-projekt, rekonstruktioner, management buy-out/buy-in eller 

l iknande. Våra uppdragsgivare kan vara banker, rekonstruktörer, större företag, ”gamla“ ägare eller företags-

ledning. VD är i huvudsak anställd men deltar ofta i ett incitamentsprogram/bonussystem. Precis som i övriga 

projekt arbetar vi utifrån Tractions affärsmetodik och syn på entreprenörskap. I grunden använder Traction samma 

modell för alla investeringar, men relationen med företagsledningen skiljer sig väsentligt när vi själva har huvud-

ansvaret.

ANKARSRum-BOLAgEN
Traction övertog 2001 dåvarande FHP Elmotor AB från 
Electrolux. Ankarsrum-bolagen består idag av flera företag
vilka kortfattat beskrivs nedan. Mer information om verksam-
hetenfinnspåankarsrum.com.AnkarsrumFastighetsABäger
och förvaltar koncernens fastighet bestående av ca 25 000 kvm 
lokalyta. 
 
ankarsrum motors ab utvecklar och tillverkar el
motorer, samt tillhörande komponenter och p rodukter 
där en elmotor ingår. Inom segmentet svetstråds matare 
är Ankarsrum Motors idag den ledande fristående pro
ducenten i världen. Produktionen p räglas av kund
anpassade lösningar där det ställs höga krav på k valitet. 
Inom segmentet hushållsmaskiner har A nkarsrum 
M otors också en stark ställning för kvalitets produkter. 
Bolaget tillverkar bl.a. Ankarsrum Assistent, samt 
m otorer och produkter för andra ledande hushållsma
skinstillverkare. Huvuddelen av försäljningen går på 
export.
 Ankarsrum Motors visar ännu ett starkt år med 
bra försäljning och resultat. Under 2011 har en ny 
modul uppbyggd DCmotor utvecklats och sålts som 
prototyp till ett antal kunder. Motorn kommer att in
troduceras och serietillverkas till fullo under 2012 
och är både kostnadseffektiv och anpassningsbar till 
nya applikations områden. Bolaget har stärkt sin sälj
avdelning och framgångsrikt påbörjat försäljning till 
nya kund segment. Ankarsrum har en högt driven 
automatiserin g av produktionen och kommer under 
2012 fortsätta att investera i anpassningar till tystare, 
driftsäkrare och vibrations fria elmotorer. Framgångar
na med produktio n av elmotorer och hushålls maskiner, 
där Ankarsrums driftsäkra motorer är världsledande, 
förväntas fortsätta.

Investeringsår: 2001
Kapital och rösteandel: 100%
Omsättning 2010: 193 Mkr
VD:  Thomas Håkansson

ankarsrum assistent ab är ett säljbolag som 
m arknadsför och säljer den klassiska hushållsmaskinen 
Assistenten, som övertogs från Electrolux under 2009. 
Assistenten tillverkas och monteras av Ankarsrum 
M otors. Produkten har fått en ny design och starkare 
motor. Försäljningen sker via etablerade säljkanaler i 
Sverige, Norge och Danmark, samt via återförsäljare 
och agenter i övriga världen. Ankarsrum Assistent AB 
har haft mycket stark tillväxt under 2011: med nära 
hälften av omsättningen utanför Sverige.

Investeringsår:  2009
Kapital och rösteandel:  100 %
Omsättning 2010:  48 Mkr
VD:  Thomas Håkansson

ankarsrum die Casting ab är ett modernt högtekno
logiskt gjuteri som gjuter och efterbehandlar produkter 
i aluminium. Bolaget har under året ökat volymer från 
framförallt fordonsindustrin, som ställer höga krav på 
kvalitet och effektiva processer. De automatiska gjut
maskinerna arbetar med låskrafter mellan 400 och  
8 80 ton och robothanterar skäggning och blästring. Efter
bearbetningen sker i högeffektiva bearbetnings celler 
inklusive tvättcell med robothantering för d etaljer med 
höga renhetskrav. Gjuteriprodukterna har hög precision, 
hög grad av renhet och är nästintill porfria. Bolaget är ISO 
9001-certifierat	och	sedan	2011	ISo/TS	16949-certifiera	t.

Investeringsår:  2001
Kapital och rösteandel:  100 %
Omsättning 2010:  76 Mkr
VD:  Håkan Sundell
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Nilörngruppen

Nilörngruppen ab är en internationell koncern, 
g rundad 1977, som tillför varumärken mervärde g enom 
branding och design i form av etiketter, förpackningar 
och accessoarer till kunder framförallt inom mode och 
konfektionsindustrin. Nilörn strävar efter att öka kund
ernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster 
som täcker alla designresurser plus ett logistiksystem 
som garanterar pålitliga och korta leverans tider.
 Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer 
med en omsättning om 321 Mkr. Sammanlagt tillverkar 
Nilörn cirka 10 miljoner etiketter per dag, av olika stor
lek	 och	 typ.	 nilörngruppen	 finns	 represent	erat	 med	
dotterbolag i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, 
Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, 
Bangladesh samt Kina.
 Nilörn tillämpar mottot ”maximal kundtillfreds
ställelse”. Hela företagsstrukturen bygger på detta 
centrala tema, som ligger till grund för all verksamhet 
inom Nilörngruppen, från design till tillverkning, för
säljning, logistik och service.
 Under 2011 var omsättningen något lägre än 
föregåend e år som en följd av svagare konjunktur samt 
valutaeffekter när omsättningen i utlandet ska räknas 
om till den under året starka svenska kronan. Cirka 80 % 
av Nilörnkoncernens omsättning sker utanför Norden.
 De operativa enheterna har fortsatt förstärkas vad 
g äller försäljning, kundsupport och inköp för att kunna 
fortsätta den positiva utveckling som påbörjats. En 
strukturförändring har även påbörjats i Europa för att bli 
en än mer effektiv och starkare leverantör av branding 
och designtjänster.

 Nilörn är den ledande leverantören i Norden och 
är där välkänd för sin design och produktutveckling.  
Nilörn har etablerade logistikcentra på de viktiga 
platsern a Hong Kong, Turkiet, Indien, Bangladesh 
och Kina. Visionen är att bli Europas ledande etikett 
och brandingföretag och för att nå dit krävs ytterligare 
struktur åtgärder i övriga Europa, ett arbete som nu har 
påbörjats.	Ytterligare	information	finns	på	nilorn.se

Investeringsår:  2005, dotterbolag sedan 2009
Kapital och rösteandel:  70% resp. 60%
Omsättning 2011:  321 Mkr
Övriga ägare:  Investor 15% resp. 32%
VD:  Claes af Wetterstedt 

Zitiz ab och sourze är nättidningar som arbetar 
med att redigera och publicera de artikla r som skrivs 
av l äsarna själva. Man driver också på s amma vis pop
light.se, som är en nöjestidning på nätet. Se bolagens 
hemsida: zitiz.com och sourze.se 

Investeringsår:  2007/2008
Kapital och rösteandel:  95%/95%
Operativ chef för Zitiz:  Anders Hansson
Chefredaktör för Sourze: CarlOlof Schlyter
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Traction ur ett investerarperspektiv

 Innehav antal aktier ägarandel % aktiekurs marknadsvärde  

  (tusental) (röster) (kr) (mkr) % av total kr per aktie

 Noterade aktiva innehav (ägarandel >10%)     

	 BE	Group	 6	370	 13	(13)	 20,0	 127	 9%	 8

	 OEM	International	(A	och	B-aktier)	 1	883	 8	(12)	 55,0	 104	 7%	 7

	 Softronic	(A	och	B-aktier)	 11	529	 22	(20)	 5,5	 63	 5%	 4

	 Hifab	Group	(A	och	B-aktier)	 14	465	 48	(41)	 4,2	 61	 4%	 4

	 PartnerTech	 1	963	 15	(15)	 21,4	 42	 3%	 3

	 Drillcon	 13	377	 30	(30)	 3,0	 40	 3%	 3

	 SwitchCore	 1	037	549	 28	(22)	 0,03	 31	 2%	 2 

	 Duroc	(A	och	B-aktier)	 1	750	 24	(27)	 14,0	 25	 2%	 1

	 Nordic	Camping	&	Resort	 2442	 32	(32)	 5,8	 14	 1%	 1

	 Övriga	aktiva	innehav	 	 	 	 2	 0%	 0

 summa aktiva noterade innehav     509 36% 33

      

 onoterade innehav      

	 Bricad	Holding	 	 47	(47)	 	 52	 4%	 3

	 Recco	Holding	 	 50	(50)	 	 43	 3%	 3

	 Sigicom	 	 23	(23)	 	 14	 1%	 1

	 Banking	Automation	 	 47	(47)	 	 12	 1%	 1

	 Övriga	onoterade	innehav	 	 	 	 5	 0%	 0

 summa onoterade innehav    126 9% 8

      

 operativa dotterbolag 1      

	 Nilörngruppen	 	 70	(60)	 	 69	 5%	 4	

	 Ankarsrum	Motors	 	 100	(100)	 	 17	 1%	 1

 Övriga dotterbolag    7	 0%	 0

 summa dotterbolag    93 6% 5

 summa aktiva innehav    728 51% 46

     

 Övriga tillgångar      

 utlåning till aktiva innehav2	 	 	 	 80	 6%	 5

	 Övriga	tillgångar,	inklusive	fastigheter	 	 	 	 37	 3%	 3

 summa övriga tillgångar    117 9% 8

      

 Finansiella placeringar      

	 SCA	B	 1	000	 	 102,0	 102	 7%	 7

	 Swedbank	(A	och	Pref)	 1	000	 	 89,2	 89	 6%	 6

	 Catella	(A	och	B-aktier)	 4	434	 	 7,0	 31	 2%	 2

	 Övriga	noterade	aktier	 	 	 	 152	 11%	 9

	 Räntebärande	placeringar	 	 	 	 111	 8%	 7

 Likvida medel3	 	 	 	 86	 6%	 6

 summa finansiella placeringar    571 40% 37

      

 totaL    1 416 100% 91

1Värderat till koncermässigt bokfört värde och ej till marknadsvärde.
2Avser huvudsakligen Creatum Holding, Ankarsrum Die Casting och Ankarsrum Motors.
3Därtill finns en outnyttjad kredit om 150 Mkr.

I ovanstående sammanställning framgår hur koncernens nettotillgångar är fördelat per 31 december 2011. Det är bolagets bedömning att 
ovanstående sammanställning över nettotillgångarna ger en tydligare bild över Tractions finansiella ställning än k oncernbalansräkningen 
som innehåller de konsoliderade rörelsedrivande dotterbolagen.
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femårsöversikt

Tioårsöversikt1

 resultaträkningar (mkr) 2007 2008 2009 2010 2011

 Rörelsens	intäkter	 309	 380	 526	 642	 625

	 Rörelsens	kostnader	 -326	 -384	 -523	 -550	 -540

	 Värdeförändring	i	värdepapper	 73	 -189	 267	 110	 -155

	 Rörelseresultat		 56	 -193	 270	 202	 -70

	 Finansnetto	 26	 22	 14	 15	 22

	 Skatt	 -1	 0	 -4	 -11	 18

 Årets resultat 81 -171 280 206 -30

 Därav hänförligt till:     

	 Moderbolagets	aktieägare	 81	 -171	 273	 193	 -41

	 Minoritetsintresse	 0	 0	 7	 13	 11

      

 balansräkningar     

	 Aktier	och	andelar	 557	 584	 690	 495	 636

	 Övriga	finansiella	instrument	 29	 25	 160	 2	 1

	 Övriga	anläggningstillgångar	 112	 96	 74	 66	 87

	 Omsättningstillgångar	 152	 121	 197	 807	 712

	 Likvida	medel	 653	 421	 385	 281	 137

 summa tillgångar 1 503 1 247 1 506 1 651 1 573

     

	 Eget	kapital,	hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare	 1	348	 1	147	 1	350	 1	495	 1	416

	 Eget	kapital,	hänförligt	till	minoriteten		 0	 0	 32	 38	 30

	 Räntebärande	skulder	 75	 27	 4	 -	 7

	 Icke	räntebärande	skulder	och	avsättningar	 80	 73	 120	 118	 120

 summa eget kapital och skulder 1 503 1 247 1 506 1 651 1 573

  2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011

 Årets resultat2,	Mkr	 127	 58	 193	 310	 175	 81	 -171	 273	 193	 -41

 Eget kapital2,	Mkr	 612	 656	 833	 1	137	 1	297	 1	348	 1	147	 1	350	 1	495	 1	416

	 Soliditet,	%	 77	 77	 82	 88	 90	 90	 92	 92	 93	 92

	 Avkastning	på	eget	kapital,	%	 -17	 10	 30	 38	 16	 6	 -13	 25	 15	 -3

	 Eget	kapital	per	aktie,	kr	 37	 40	 50	 69	 78	 82	 70	 85	 95	 91

	 Vinst	per	aktie,	kr	 -8	 3	 12	 19	 11	 5	 -10	 17	 12	 -3

 utdelning per aktie, kr3	 0,50	 0,80	 0,93	 0,93	 1,10	 1,85	 2,50	 1,85	 1,85	 2,35

	 Direktavkastning	%3	 1,9	 3,0	 2,5	 1,6	 1,4	 2,7	 4,6	 2,7		 2,5	 3,5

	 P/e	tal,	ggr	 –	 8	 3	 3	 7	 14	 -	 4	 6	 -

	 Börskurs	vid	årets	slut,	kr	 26	 27	 37	 60	 76	 68	 54	 68	 73	 68

	 Börskurs/Eget	kapital,	%	 71	 68	 74	 87	 97	 83	 77	 80	 77	 75

 Antal aktier vid årets slut, 

	 i	tusental	 5	515	 5	515	 5	515	 5	515	 16	545	 16	367	 16	367	 15	830	 15	689	 15	609

 Antal aktier i genomsnitt, 

	 i	tusental	 5	547	 5	515	 5	515	 5	515	 16	545	 16	512	 16	367	 16	069	 15	816	 15	681

1I ovanstående proformaredovisning, perioden 2002-2005, har värdeförändring på noterade innehav inkluderats i resultatet och negativ goodwill har 
resultatförts när den uppstått. Någon omvärdering av onoterade innehav har ej skett retroaktivt. Justerat för split 3:1 2006.

2Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

3Utdelningen för 2011 avser styrelsens förslag. 
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Tractions avkastning

 aVkastNINg pÅ rEdoVIsat EgEt kapItaL 

 EFtEr skatt 2002-2011

  Årsavkastning, % År 

 2011 -3 2011

	 Bästa	året	 38	 2005

	 Sämsta	året	 -17	 2002

 genomsnitt 10 år  11 01-10

	 Genomsnitt	5	år	 	6	 06-10

 Tractions målsättning  15  alla år

dEFINItIoNEr

soliditet 
Eget kapital inklusive minoritets andelar i procent av 
balansomslutningen.

Vinst per aktie 
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 
under året.

Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid årets utgång dividerat med antalet 
utestående aktier vid årets utgång.

p/e tal 
Kurs dividerat med vinst per aktie.

avkastning på eget kapital 
Årets resultat efter skatt i procent av eget kapital vid 
årets ingång justerat för återköpta aktier och utdelning.

direktavkastning 
Utdelning i procent av börskurs vid årets slut.

justering av tractions målavkastning till 15%
Tractions mål har under en längre tid varit att upp
nå en genom snittlig årlig tillväxt på eget kapital om 
minst 25%, vilket innebär en fördubbling av det egna 
kapitalet på tre år. S tyrelsen har beslutat att sänka 
detta mål till 15% v ilket anses mer rimligt i r ådande 
ränteläge och beaktat T ractions kapitalbas, då en 
b etydande del av kapitalet är p lacerat i m ogna f öretag 
med stabila balansräkningar. Även målet på 15% 
s täller krav på att en större del av Tractions k apital är 
p lacerat i aktiva projekt eller andra p laceringar med 
en b etydande omvärderings potential. Under senare 
år har delar av Tractions k apital varit placerat i mer 
säkra ränte bärande p laceringar vilket negativt har 
p åverkat möjligheten till hög avkastning. Däremot 
har Traction vunnit på detta under p erioder av hög 
f inansiell t urbulens som exempelvis år 2008 och 2011.
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Företagets affärsidé 
och strategi skall alltid 
vara underordnad det 
k underna är villiga att 
b etala för. Affärsidén  
skall ses som en hypotes 
som	verifieras	av	 
betalande kunder.
Ur Tractions metodik
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2002 Deltog i nyemission i Biophausia. Svecia rekonstru
erades under våren och Traction köpte ut tillgångarna 
från konkursförvaltaren. Konkursen belastade resultatet 
med ett betydande belopp. Beslutade om avveckling av 
dotterföretaget Maxitech. Resultatet belastades också av 
värdeförändringen på noterade innehav, vilket innebar 
att Traction redovisade förlust. Avyttrade Hjalmarsson 
& Thias. Innehavet i Azign Management, EDN Storage 
Technolagy och Promecta avvecklades. Blev största  
aktieägare i JC genom köp av aktier över börsen. 
R ealiserade betydande valutavinster i USD. Ägarandelarna 
i AcadeMedia och Thalamus Networks ökade under 
året. Intresseföretaget Thalamus Networks förvärvade  
Fiberdata från TurnIT. Thalamus garanterade även en 
nyemission i TurnIT och blev därigenom den störste  
ägaren  i bolaget. Köpte en mindre aktiepost i Ticket och 
blev bolagets tredje störste ägare.

2003 Förvärvade tillsammans med övriga privata part
ners i Gnosjöplast Silva Plastic Center av Silva Sweden 
AB. Avyttrade innehavet i FAB Valhalla med det hel
ägda dotterföretaget Sweden Table Tennis (STT) med 
god förtjänst. Intresseföretaget Thalamus Networks för
värvade en större aktiepost i ProAct och sålde merparten 
av sina aktier i TurnIT. Posten såldes senare med ett bra 
r esultat. Dotterföretaget Berganova AB avyttrade en fast
ighet i Åkersberga. Sålde aktieposten i Ticket. Förbätt
rade v illkoren för konvertibellånet till Biophausia. Blev 
d elägare i Bombus. Betydande omstruktureringskost
nader i de hel och majoritetsägda företagen b elastade 
resultatet.

2004 Traction fyllde 30 år. Dotterföretaget Silva Plastic Center 
avyttrades. Blev delägare i SMA Maskin tillsammans med 
ett antal privatpersoner. Bemanningsbolaget Arvako såldes 
till det globala bemanningsbolaget Randstad. Finansierade 
ett antal privatpersoners aktieköp i Hifab, vilket ledde 
till att ny styrelse kunde tillsättas. AcadeMedia gjorde 
tre förvärv under året, Företagspoolen, Reagens samt  
Eductus, vände till vinst samt blev årets börsvinnare med 
en uppgång på 448%. Garanterade en nyemission och 
blev delägare i Nextlink (idag Invisio Communications) 
i samband med deras notering på NGM OTClistan.  
Bombus fusionerade med Scoop Publishware. Duroc  

noterade intresseföretaget Impact Coating på Nya Mark
naden, en emission som delvis garanterades av Traction. 
Ökade ägarandelen i Duroc. Durocs tyska intresseföretag  
Leipzig	rail	Service	GmbH	expanderade	genom	förvärv.	
En stark börsutveckling även i JC och KnowIT med upp
gångar på 157% resp 93% bidrog till årets starka resultat.

2005 Avyttrade aktier i projektföretag för 296 
Mkr, var av huvuddelen avser försäljning av hela  
Tractions innehav i KnowIT och JC, samt mer parten 
av  B aktierna i AcadeMedia. Innehaven i Nextlink 
(idag Invisio Communications) och Biophausia s åldes 
med god förtjänst. Sålde merparten av våra aktier i  
Sigicom AB och Scoop Publishware till bolagens  
respektive huvudägare. Blev under året delägare i  
Edilen som i sin tur var majoritetsägare i Hifab. E ngagerade 
oss i Nordic Camping & Resort. TBookHolding sålde 
sin rörelse till Softronic mot b etalning i Softronic aktier.  

Axplock ur de senaste 
tio årens affärer

Nordic Camping & Resort
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Bricad sålde sina f astigheter i Åkersberga med god för
tjänst. F örvärvade en större aktiepost i N ilörngruppen. 
Stark aktiekursutveckling i Haldex (+27%), Duroc (+29%) 
och i Softronic (+55%) bidrog till årets resultat.

2006 Sålde dotterbolaget Tolerans med en realisations
vinst om 100 Mkr. Traction har varit delägare i Tolerans 
sedan våren 1995 och bolaget har sedan dess utvecklats 
positivt från en omsättning om cirka 30 Mkr till 96 Mkr 
under 2005 parallellt med kraftigt stigande lönsam
het. Knappt halva innehavet i Haldex avyttrades för ca 
230 Mkr vilket innebar att den ursprungliga insatsen 
realiserades. Ökade ägarandelen i AcadeMedia från 5% 
till 19% av kapitalet. Blev storägare i Mandator och 
fick	 styrelserepresentation.	 Förvärvade	 drygt	 12%	
av aktierna i El & Industrimontage (EIAB) och blev 
b olagets näst största ägare. Omfattande omstruktur
eringsarbete i Ankarsrum Industries, Gnosjöplast 
samt Thalamus Networks i syfte att skapa lönsamhet.  
Bricad sålde sin fastighet i Vallentuna Centrum och 
blev samtidigt hälftenägare i Vallentuna Centrum 
AB som förvärvade ett antal centrala fastigheter i  
Vallentuna Centrum. Swedish Tool gick samman med 
Wikman & Malmkjell. Stark resultatutveckling i bl.a.  
Banking Automation, Swedish Tool och Recco resulterade 
i en uppvärdering av de onoterade innehaven med 45 Mkr.

2007 Hela innehavet i AcadeMedia avyttrades. 
T raction har varit delägare i bolaget sedan starten 1994. 
Under j anuari 2007 förvärvade AcadeMedia NTI 
fri skolor och blev ett betydligt större företag och 
blev r ejält omvärderat på börsen. I det läget valde 
T raction att avyttra sitt innehav. Samtliga aktier i  
El & I ndustrimontage (EIAB) avyttrades efter ett bud 
från bolagets grundare och huvudägare. Y tterligare 
försäljningar gjordes av Haldexaktier. Innehavet i 
M andator såldes till Fujitsu Services i samband med 

ett o ffentligt bud. Det onoterade Swedish Tool såldes 
till Duroc mot kontant betalning samt aktier i Duroc. 
SMA Maskin såldes till bolagets huvudägare. ASJ 
s	åldes.	 Svecia	 East	 Ltd	 och	 Svecia	 Spares	 &	 S	ervices	
såldes till respektive bolags pe rsonal. Köpte en större 
aktiepost i S witchCore (8%) och blev b olagets s törsta 
aktieägare. En nyinvestering g jordes i program
företaget PSA Interaction som idag är Easy Equity 
samt en tilläggsinvestering i Sigicom. Startade Zitiz.

2008 Avkastningen på eget kapital uppgick till 13% 
u nder ett år då Stockholmsbörsen föll med i storleks
ordningen 40%. Förlusten avser negativa värdeföränd
ringar på långsiktiga noterade innehav och andra aktie
placeringar där endast ett fåtal förluster realiserades 
under året. Omvärdering av de onoterade innehaven 
Banking Automation, Bricad Holding och Recco med 
sammantaget 32 Mkr. Nettoinvesteringar i noterade 
företag uppgick till 238 Mkr. Köp och försäljning av en 
större aktiepost i Teleca (8,5%). Förvärv av större aktie
poster i Bilia (3,6%), Drillcon (11,3%) och PartnerTech 
(9,7%). Ökade ägandet i SwitchCore till 17,9%. Ökade 
ägarandelen i Softronic från drygt 10% till 20,9% av 
rösterna. Thalamus Networks förvärvade Hifab mot 
b etalning i nyemitterade aktier och kontanter. Z itiz 
köpte nättidningen Sourze. Avvecklade det aktiva 
e ngagemanget i Easy Equity. Amortering av banklån i 
 koncernens dotterbolag skedde under året med 48 Mkr.

2009 Traction fyllde 35 år. Efter ett svagt 2008 vände  
resultatet väsentligt och Traction uppvisade en av
kastning på eget kapital om 25%. Deltog i en 
nyemissions	garanti	 i	 PA	 resources	 och	 fick	 teckna	
k onvertibler för 47 Mkr. Värdeförändringar på värde
papper uppgick till 267 Mkr varav innehav i Swedbank 
s varade för +54 Mkr, Bilia för +38, PA Resources för  
+29 Mkr och SCA för +20 Mkr. Realiserade lyckosamma 

Sigicom
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Ankarsrum Assistent 
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a ktieplaceringar i såväl stora företag som i medelstora 
företag som stigit kraftigt i värde sedan de inköptes
under 2008, bl.a. Bilia, Billerud och Duni. Sålde de sista 
aktierna i Haldex efter en dryg dubblering under året. 
Det helägda dotterbolaget Ankarsrum Assistent övertog 
rättigheterna till köksmaskinen Assistent ® och l anserade 
en nydesignad version på marknaden. Fullföljde ett 
kontanterbjudande till aktieägarna i N ilörngruppen 
som blev dotterbolag under året och avnoterades 
från Stockholmsbörsen. Ägandet i N ilörngruppen 
uppgick i slutet av 2009 till 65% av kapitalet och 
57% av rösterna. Garanterade nyemissioner i Eniro, 
Nordic Camping & Resort, SRAB Shipping och 
E ndomines. Gnosjöplast gick i konkurs efter att 
en rekonstruktion av bolaget misslyckades. Sålde  
G nosjöpla st Fastighets AB som ägde Gnosjöplasts 
produktions lokal. Blev storägare i SRAB Shipping 
(11,7%) och engagerade oss i bolagets styrelse. Ökade 
ägar andelen i Nordic Camping & Resort till knappt 
33% av kapitalet. Fick styrelserepresentation i D rillcon. 
Ökade ägandet i PartnerTech (13,7%) och e ngagerade 

oss i bolagets styrelse. Återköpte aktier i Traction för 
drygt 28 Mkr (53 kr/st). Förvärvade en större post 
Aaktier i teknikhandelsföretaget OEM International. 

2010 Startade fondverksamhet genom förvärv av 
T henberg Fonder som i början av 2010 bytte namn till 
Traction Fonder. Deltog som största garant i en ny
emissionsgaranti i Rörvik Timber med 100 Mkr i sam
band	 med	 en	 finansiell	 rekonstruktion	 av	 bolaget.	
T ractions förväntan var att bli storägare i Rörvik vilket 
inte s kedde då nyemissionen fulltecknades. Deltog därtill 
i ny emissionsgarantier i SwitchCore, PA Resources och  
Alm Brand. Emissionen i SwitchCore tecknades till 
88% vilket resulterade i att Tractions ägande ökade till 
28% av kapitalet och 22% av rösterna. Ökade ägandet i  
OEM International och engagerade oss i bolagets 
s	tyrelse.	 Deltog	 i	 en	 finansiering	 av	 ett	 fastighets-
utvecklingsprojekt i Stockholmsförorten Djursholm 
(nuvarande	creatum	Holding).	Lyckosamt	genomförda	
förändrings program innebar att Nilörngruppen och  



Nilörngruppen 
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Ankarsrum Motors uppvisade starka resultat ökningar. 
Intressebolaget Softronic expanderade genom förvärv 
av branschkollegan Modul 1. Engagerad e oss i två ny
startade entreprenörsdrivna företag: Modular Streams 
och SignTrace. Köpte 36% av aktierna i T halamus IT 
Consulting av Hifab. Thalamus drivs av en entreprenör 
som Traction har samarbetat med tidigare i bemannings
företaget Arvako (sålt till Randstad 2004).

2011 Blev storägare i spelutvecklingsbolaget G5 
Entertai nment med 7% av aktierna i samband med 
en riktad nyemission. Ökade ägandet i Drillcon från 
13% till 30% och blev därigenom  bolagets största 
aktieägare. Köpte successivt under framför allt det t redje 
kvartalet en större mängd aktier i BE G roup och var 
vid slutet av året bolagets största ägare med ca 12,7% 
av aktiern a. Avvecklade innehavet i T raction F onder. 
Deltog i en uppstart av JRS Securities, en mäklar
firma	 nischad	 mot	 institutionella	 kunder.	 E	ngagerade	
oss i Saguru. Köpte drygt 5% av aktierna i Catella 

och var vid årsskiftet bolagets näst största ä gare. 
God lönsamhet i dotterbolagen Nilörngruppen och  
Ankarsrum Motors. Nilörngruppen lämnade en stor 
utdelning. Svag börsutveckling i allmänhet liksom i 
flera av Tractions större innehav innebar att Traction  
re dovisade ett negativt resultat. Innehavet i Sigicom  
v   ärd erade  s upp efter en mycket positiv utveckling 
under 2011.



Tractions	B-aktie	är	sedan	den	24	maj	2000	noterad	på	NASDAQ	OMX	Nordiska	Börs	Stockholm	Small	Cap-lista,	

Ticker:	TRAC-B.	Market	maker	är	Remium	FK.	Dessförinnan,	sedan	juli	1997,	var	aktien	föremål	för	handel	på	

NGM:s	aktielista.	Under	2011	sjönk	Tractions	aktiekurs	med	7%.	Vid	utgången	av	2011	uppgick	senaste	betal-

kurs	till	68	kronor	per	aktie.	Aktien	noterades	under	året	som	högst	till	85,75	kronor	och	som	lägst	till	64	kronor	

per aktie. Det finns inga konvertibla skuldebrev, optionsrätter eller annat som kan innebära en ökning av antalet 

aktier. Styrelsen har erhållit ett bemyndigande att intill nästa årsstämma förvärva högst så stort antal aktier som 

motsvaras	av	en	tiondel	av	samtliga	aktier	i	bolaget.	Antalet	aktieägare	uppgår	till	875.

Tractionaktien

 aktIEägarE1

   a-aktier b-aktier totalt andel  andel 

      kapital, % röster, %

	 Ann	Stillström	 	 165	000	 2	727	000	 2	892	000	 18,5	 13,8

	 Bengt	Stillström	 	 165	000	 2	724	450	 2	889	450	 18,5	 13,8

	 Petter	Stillström	inkl.	bolag	 	 1	095	000	 1	677	150	 2	772	150	 17,8	 39,7

	 Hanna	Kusterer	 	 	 1	583	100	 1	583	100	 10,1	 5,0

	 David	Stillström	 	 	 1	556	700	 1	556	700	 10,0	 4,9

 Niveau Holding AB2	 	 375	000	 1	145	460	 1	520	460	 9,7	 15,4

	 Länsförsäkringar	småbolagsfond	 	 	 359	836	 359	836	 2,3	 1,1

	 SEB	Luxemburg	AB	 	 	 243	403	 243	403	 1,6	 0,8

	 N.G.L	Förvaltning	AB	 	 	 102	900	 102	900	 0,7	 0,3

	 Esilentio	AB	 	 	 100	000	 100	000	 0,6	 0,3

	 Avanza	Pension	 	 	 92	688	 92	688	 0,6	 0,3

	 Åke	Svensson	 	 	 80	200	 80	200	 0,5	 0,2

	 Handelsbanken	Folder	 	 	 67	843	 67	843	 0,4	 0,2

	 Ulla-Britt	Månsson	 	 	 65	732	 65	732	 0,4	 0,2

	 Övriga	aktieägare	 	 	 1	282	538	 1	282	538	 8,3	 4,0

 summa antal utestående aktier  1 800 000 13 809 000 15 609 000 100,0 100,0

  

 1) Aktieägare per 2011-12-31 exklusive återköpta aktier. 

 2) Ägs av medlemmar av familjen Stillström.      
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Den 22 februari 2012 återköptes ytterligare 165.000 Baktier 
för 75,50 kr/st, totalt 12,5 Mkr.

Utdelnings- och distributionspolitik
Tractions utgångspunkt är att utdelning och andra 
transfereringar av tillgångar till aktieägarna skall ske 
på ett skattemässigt effektivt sätt. Traction är skatte
mässigt ett investmentbolag, vilket bl.a. innebär 
att utdelning är avdragsgill mot ränteintäkter och 
den schablonintäkt som utgörs av 1,5% av bolagets 

 ÅtErkÖp aV EgNa aktIEr

 

 År antal belopp, kr 

 2000	 163	050	 6	471	150

	 2001	 80	400	 2	921	200

		 2002	 221	550	 6	616	500

  2003 – –

		 2004	 –	 –

  2005 – –

		 2006	 –	 –

	 2007	 177	600	 11	810	400

		 2008	 –	 –

	 2009	 537	400	 28	462	000

	 2010	 141	000	 10	081	500

	 2011	 80	000	 5	420	000

		 Totalt	 1	401	000	 71 782 750

		 Indragning	2010	 -610	000	 –

 kvarvarande    andel, %

 återköpta aktier 791 000 –  4,8

 storLEkskLassEr b-aktIEN

 Innehav antal antal andel andel  

  ägare b-aktier kapital, % röster, % 

	 1-500	 468	 84	160	 0,5	 0,3

	 501-1	000	 177	 127	783	 0,8	 0,4

	 1	001-5	000	 164	 335	257	 2,0	 1,0

	 5	001-10	000	 26	 171	860	 1,0	 0,5

	 10	001-15	000	 11	 129	215	 0,8	 0,4

	 15	001-20	000	 4	 75	200	 0,5	 0,2

	 20	001-	 26	 13	676	525	 94,4	 97,2

 summa 876 14 600 000 100,0 100,0

 aktIEkapItaLEts UtVECkLINg

  transaktion Ökning Ökning totalt antal aktiens

   av antalet av aktie- aktie- aktier kvot-

 År  aktier kapital, kr kapital, kr  värde, kr

	 1994	 Fondemission	 20	 10	000	 460	000	 	920	 	500

	 1994	 Split	 459	080	 	0	 	460	000	 	460	000	 	1

	 1995	 Fondemission	 0	 	4	140	000	 	4	600	000	 	460	000	 	10

	 1997	 Split	 	4	140	000	 	0	 	4	600	000	 	4	600	000	 	1

	 1997	 Nyemission	 		 700	000	 	700	000	 	5	300	000	 	5	300	000	 	1

	 1997	 Nyemission	 		 370	000	 	370	000	 	5	670	000	 	5	670	000	 	1

	 2006	 Split	 	 11	340	000	 0	 5	670	000	 17	010	000	 0,33

	 2010	 Indragning	 	 -610	000	 -201	300	 5	468	700	 16	400	000	 0,33

Aktiekapitalet i Traction uppgår till 5 466 700 kr, för delat 
på 16 400 000 aktier, varav 1 800 000 aktier av serie A och 
14 600 000 aktier av serie B. Varje aktie äger lika rätt till 
bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A b erättigar 
till 10 röster på bolagsstämma och a ktie av serie B 

berättigar till en röst på bolagsstämma. Vid bolags
stämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet 
av honom eller henne ägda och företrädda a ktier utan 
begränsning i rösträtten.
 I mars 2011 omvandlades 600 000 Aaktier till Baktier.
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förmögenhets värde vid årets ingång. Med nuvarande 
skatteregler anpassas utdelningen till moderbolagets 
intäkter så att ingen skattekostnad uppstår i moder
bolaget. Enligt nuvarande regler utgår ingen schablon
intäkt på onoterade innehav och noterade innehav där 
röstandelen överstiger 10%. Återköp av egna aktier 
sker när detta bedöms som attraktivt för aktieägarna. 



Traction	startades	1974	av	Bengt	Stillström	som	ett	enmans	konsultbolag	med	ett	kapital	om	några	tusen		lappar	–	i	dag	

är Traction ett börsnoterat investmentbolag med ett kapital om cirka 1,5 miljarder kr.

Historien kan berättas i många dimensioner. Vad har 
vi sysslat med, vilka är vi och hur har affärerna gått?
Tractions tjänst har alltid varit att medverka till att 
utveckla företag. Vi har arbetat med företagens 
ovanliga händelser. Med det menar vi allt utom det 
dagliga arbetet i företagen, där det redan funnits  
initiativförmåga och kompetens hos entreprenören  
eller andra delägare. 
 Ofta har det handlat om hur man skall e xploatera 
nya idéer och hur man skall styra upp verksam
heter som inte fungerar bra. Som stöd för detta har vi 
a rbetat fram en affärsfilosofi som vi genom erfarenhet 
vet fungerar. Den är vårt instrument och rättesnöre. 
Man kan också säga att den blivit Tractions produkt.
 De ovanliga händelserna har, förutom anpass
ning, nyförsäljning, utveckling och produktionsstart 
av nya produkter, oftast gällt köp och försäljning av 
verksamheter, rekonstruktioner, omorganisation, re
kryteringar, finansieringar, samarbeten och interna
tionell expansion. Vi har hjälpt entreprenörerna och 
VD:arna och kompletterat dem, så att vi tillsammans 
blivit starka. Hos oss har vi haft personal med olika 
bakgrund, försäljning, teknik, juridik, ekonomi m.m. 
för att klara av denna breda ansats. Många gånger har 
vi varit tvungna att rycka in som tillfällig VD och för

Tractions historia

handlare. Denna tjänst kallar vi Venture Management.
 Under de första tio åren var Traction ett enmans
företag; därefter var vi fyra personer under många 
år, för att så småningom under en period växa till 
cirka tio personer. Några medarbetare har s tannat 
mycket länge, andra kortare tider. Vi strävar efter 
att behålla kontakten och bygga ut vårt nätverk. Vi 
arbetar även med fristående personer i specifika  
projekt tillsammans med oss och det är inte o vanligt 
att cheferna i våra projektföretag är engagerade 
i styrelsen för andra företag där Traction är stor
ägare. Bengt Stillström var VD från starten 1974 till 
2001, men är fortfarande aktiv i vissa projekt och är 
idag styrelseordförande för Traction. Petter Stillström  
började i styrelsen 1997 och är Tractions VD sedan 2001.
 Från början var vår kundbas företagare och 
e ntreprenörer. Senare tillkom större företag och 
banker, främst i samband med projekt för att rädda 
verksamheter som gått snett. På senare år har vi 
också köpt in oss i börsnoterade företag och a rbetar 
där utifrån en aktiv styrelse/ägarroll. Under åren 
har några klienter blivit större och långvarigare än 
a ndra; vissa, såsom t.ex. Allgon, Academedia, Haldex, 
JC, Know IT, Recco och Softronic är mer kända för 
en bredare allmänhet. Det ekonomiska utfallet  
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varierar också stort. Några exempel: Entreprenören 
Leif	 Lundblad	 hade	 redan	 innan	 Traction	 startades	
engagerat Bengt Stillström som tillfällig VD för ett 
par av hans bolag. Samarbetet fortsatte cirka tio år 
och under den tiden Inter Innovation byggdes upp.  
Bolaget utvecklade en sedelmatare som såldes till  
banker, direkt och via stora dataföretag. Mycket av 
Tractions affärsfilosofi utvecklades och prövades 
praktiskt under denna tid. Inter Innovation växte 
explosionsartat; under en period med 100% två år 
i rad för att därefter växa med 200% per år i två år 
till. Därtill kom ett förvärv av ett stort produktions
bolag. Detta skedde under full finansiell kontroll utan 
externt riskkapital – något som många ansett vara  
omöjligt. Bolaget blev en internationellt verksam  
koncern. Bengt Stillström var styrelseordförande, men 
hade ibland också ofta operativa roller.
	 Jan	 nordlund	 var	 en	 entreprenör	 med	 flera	 
bolag inom dataområdet. Jan och kompanjonen  
Bernt Ohléns företag CMA Computer Marketing 
växte till en omsättning om 1,5 miljarder främst inom 
computer leasing. Traction var engagerat under cirka 25 
år, från mitten av 70talet. Bolaget var mycket lönsamt, 
men branschen kollapsade. CMA köpte resterna av flera 
branschkollegor och var det enda större företaget i 
branschen som överlevde. De båda kompanjonerna 
kompenserade nedgången av uthyrning av stor
datorer med annan datorverksamhet på ett mycket 
skickligt sätt. Bengt Stillström var styrelseordförande 
och svarade för många förhandlingar om köp och för
säljning av företag i gruppen.
  En annan svensk entreprenör, Jonas Kämpe, drev 
antennföretaget Allgon Antenn. 1984 engagerades 
Traction som delägare. Företaget omorganiserades 
och satsade på att mobiltelefonin skulle ha framtiden 
för sig. Satsningen föll väl ut och Allgon utvecklades 
till att bli ett stort internationellt företag, som vi börs
noterade. Tillväxten och lönsamheten blev mycket god 
och Traction sålde sitt innehav 1993 efter cirka 10 års 
engagemang. Den affären blev T ractions 
lönsammaste hittills och lyfte oss till en 
ny och kapitalstarkare nivå. B ehovet 
av kapitalinsatser i de bolag som vi 
a rbetar med inom venture management 
är sällan särskilt stora. Med ett större  
kapital kunde vi därför börja ta större  
positioner i börsnoterade företag. I dessa 
är vår medverkan till utveckling  mindre  
arbetskraftsintensiv.
  Vår första större investering blev JP 
Bank. Efter några år och en del föränd
ringar sålde vi vår aktiepost till ett par 
fristående sparbanker. Därefter var vi 
engagerade i Kjessler & Mannerstråle, 

ett medelstort teknikkonsultföretag. De förvärvade 
ytterligare konsultföretag, knoppade av och sålde en 
laboratorieverksamhet. En branschkollega, J&W, lade 
bud på bolaget och vi sålde.
 I slutet av 90talet lanserade vi några av våra  
ventureprojekt på aktiemarknaden; AcadeMedia, som 
vi själva grundat och Thalamus Networks, som först 
varit dotterbolag till AcadeMedia och även Duroc. 
Även Traction noterades 1997.
 År 2000 blev ett hektiskt år. Aktiemarknaden  
värderade upp alla bolag till fantastiska nivåer. 
Vi fann inget annat råd än att sälja så mycket som  
möjligt och göra nyemissioner i de noterade bolagen. 
Resultatet för vår del blev ekonomiskt mycket bra, 
men många bolag fick för mycket kapital och inte  
heller vi förmådde att helt undvika dåliga affärer. 
 Emissionsgarantier blev en ny tjänst med projekt 
som KnowIT, Softronic och Biophausia, där vi också 
blev stora ägare. Under senare år har vi gjort större 
garantiåtaganden i PA Resources och Rörvik Timber. 
 I slutet av 2001 förvärvade vi en elmotorfabrik 
från Electrolux, FHP Elmotor som namnändrades till  
Ankarsrum Industries. Bolaget gick dåligt och 
hade under lång tid uppvisat förluster och svag 
affärs mässighet. Attraktiva förvärvsvillkor och 
en b etydande potential i form av en nyligen gjord 
omfatt ande investering i en ny produktionslina för el
motorer lockade vårt intresse till affär. I förvärvet in
gick även legoproduktion av Electrolux traditionella 
hushålls assisten vars rättigheter vi tog över 2009 då 
också Ankarsrum Assistent AB etablerades. Under de 
fö rsta åren krävdes mycket resurser för att få ordning 
på verksamheten som däremot har uppvisat lönsam
het de senaste åren.
 Beträffade vårt engagemang i klädkedjan JC 
u nder p erioden 20022006 kan nämnas att vi med
verkade till att vända kedjan till att uppvisa god 
lönsamhet och stabilitet tills dess RNB i samband 
med ett offentligt bud köpte ut bolaget från börsen.  
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Urval av historiska projekt som varit stora,  
lönsamma, långvariga och/eller betydelsefulla:

•	 Academedia,	 interaktiv	utbildning	och	 senare	 fokus 
 på friskolor.

•	 Allgon,	antenner	och	systemkomponenter	till	mobil- 
 telefoner och basstationer.

•	 centrum	Invest,	konsulter	och	utvecklingsbolag	för 
 köpcentra.

•	 cmA	computer	marketing,	uthyrning	av	stordatorer 
 och försäljning av datorer.

•	 EasyT,	internetresebyrå	och	programvara.

•	 Eska	 Komponenter,	 ett	 försök	 att	 strukturera	 den 
 svenska gjuterimarknaden.

•	 Gnosjö	Plast,	formsprutning	av	plastartiklar.	

•	 Haldex,	automotive	komponenter.

•	 Inter	 Innovation,	 utveckling	 och	 exploatering	 av	 en 
 mekanism för utmatning av sedlar till bankmaskiner.

•	 Jc,	klädkedja.

•	 JP	Bank,	penningmäklare,	bankverksamhet.

•	 Kjessler	&	mannerståle,	teknikkonsult.

•	 Know	IT,	konsultföretag	inom	IT.

•	 maxitech,	tjockfilmshybrider.

•	 mutter	media/metronome,	TV	produktionsbolag.

•	 Standard	radio,	kommunikationsradio.

•	 Svecia,	screentryckmaskiner.

•	 Sweden	 Table	 Tennis,	 bordtennisutrustning	 under 
 varumärket Stiga.

•	 Swedish	 Tool	 verktygsmaskiner,	 förvärvades	 av 
 Duroc 2007.

•	 Thalamus	 networks,	 styr-	 och	 reglerteknik,	 bred- 
 bands nät.

•	 Tolerans,	rotationshäftapparater	för	tabloidtidningar.
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Tyvärr fattade den nye ägaren ett antal beslut vilket 
r esulterade i att JC återigen hamnade i svårigheter, men 
det var som sagt efter vår tid som aktiv ägare i bolaget. 
2005 köpte Traction en större post aktier i Nilörngruppen 
som då var noterat på börsen. 
 Bolaget uppvisade svag lönsamhet och var inne i ett för
ändringsarbete: från producent av etiketter till att istället 
f okusera på branding och design och lägga ut produk
tionen på andra. Förändrings arbetet gick långsamt och 
vi engagerade oss i st yrelsen 2007. 2009 lämnade vi ett 
bud på bolaget som kort därefter blev dotterbolag och 
senare avnoterades från börsen. Claes af Wetterstedt ut
sågs till VD i början av 2009, ny styrelse tillsattes kort 
därefter och sedan dess har verksamheten utvecklats 
mycket positivt.
 Bland Tractions ännu innehavda engagemang  
sedan 1990talet och tidigare kan nämnas Duroc,  
Banking Automation, Bricad, Recco och Sigicom.  
Projektlistan kan verka spretig, men vi fokuserar på 
vår tjänst att medverka till utvecklingen av bolagen 
med hjälp av vår affärsfilosofi, till stöd för driftiga  
entreprenörer och VD:ar.
 Många av projekten har blivit mycket lönsamma  
affärer för oss och våra kompanjoner. Oundvikligen har 
vi också misslyckats ett antal gånger. Speciellt svårt är 
det att rädda företag som är verksamma på marknader 
som snabbt försämrats och där det är svårt att vara pro
aktiv.
 Totalt sett har våra affärer gått extremt bra. 
Fram till 1994 tjänade vi ihop 140 Mkr, varav 110  
delades ut till aktieägarna under 1994. I samband 
med börs introduktionen 1997 tog vi in knappt 90 Mkr 
från nya delägare, men därefter har vi fram till idag 
distribuerat över 300 Mkr till aktieägarna i form av ut
delning och återköp av egna aktier. Inklusive värde
ökningar på noterade innehav i början av 2012 har  
Traction ett redovisat eget kapital om drygt 1 500 Mkr.
 Affärsmodellen började som en konsultaffär,  
baserad på betalning för nedlagd tid och u tvecklades 
till att bli ett kompanjonskap med entreprenörerna – 
bli d elägare, arbeta mot prestationsersättning och så 
s måningom också investera eget kapital, lämna lån 
och ställa garantier. Tractions kapital har byggts upp 
u nder lång tid, utan belåning i moderbolaget, och med 
h istoriskt låg skuldsättning i projektbolagen. Vi har en 
affärsmodell som är långsiktig och som vi tror är h ållbar. 
Traction hjälper till att skapa sunda bolag.



Adresser
ab traction 
Birger Jarlsgatan 33
Box	3314
103	66	Stockholm
VD: Petter Stillström
Telefon:	08-506	289	00
Fax:	08-506	289	30
E-post: post@traction.se
www.traction.se

ankarsrum assistent ab 
Bruksvägen 1  
590 90 Ankarsrum
VD: Thomas Håkansson 
Telefon:	0490	533	00
Fax:	0490-509	90
E-post: info@ankarsrum.com
www.ankarsrum.com

ankarsrum die Casting ab 
Bruksvägen 1  
590 90 Ankarsrum
VD: Håkan Sundell
Telefon:	0490	533	00
Fax:	0490-509	90
E-post: info@ankarsrum.com
www.ankarsrum.com

ankarsrum motors ab
Bruksvägen 1  
590 90 Ankarsrum
VD: Thomas Håkansson
Telefon:	0490	533	00
Fax:	0490-509	90
E-post: info@ankarsrum.com
www.ankarsrum.com

banking automation Ltd
510 Eskdale Road
Winnersh Triangle 
Wokingham
RG41	5TU
Storbritannien
VD: David Tew
Telefon:	+44	(0)118	969	2224
Fax:	+44	(0)118	944	1191
E-post: info@bankingautomation.co.uk
www.banking-automation.com 

bE group ab
Spadegatan 1
Box 225
211	24	Malmö
VD:  Roger Johanssson
Telefon:	040	38	40	00
Fax:	040-38	42	62
E-post: info@begroup.se
www.begroup.com

bricad Holding ab
Tellusvägen	43
186	36	Vallentuna
VD: Bo Richter
Telefon:	08-540	865	50
Fax:	08-540	865	51
E-post: bricad@bricad.se
www.bricad.se

Creatum Holding ab
Birger Jarlsgatan 33
Box	3314
103	66	Stockholm
Telefon:	08-506	289	00
E-post: post@traction.se

drillcon ab
Industrivägen 2
713	91		Nora
VD: mikael Berglund
Telefon:	0587-82820
Fax:	0587-311895
E-post: info@drillcon.se
www.drillcon.se

duroc ab
Reprovägen 15
183	13	Täby
VD: Erik Albinsson
Telefon:	08-789	11	30
Fax:	08-789	11	31
E-post: info@duroc.se
www.duroc.com

Ewalie ab
Stureplan	6
114	35	Stockholm
VD: Ewa Skiöldebrand
Telefon:	08-500	02	895
E-post: info@ewalie.se
www.ewalie.se

Hifab group ab
Sveavägen	167
Box 190 90 
104	32	Stockholm	
VD: Jan Skoglund
Telefon:	08-546	666	00
Fax	08-546	667	80	
E-post: info@hifab.se
www.hifab.se

jrs securities ab
Birger	Jarlsgatan	14
Box	586
114	11	Stockholm
VD: Stefan Liljestam
Telefon:	08-5450	7200
E-post: info@jrssec.se
www.jrssec.se 

modular streams ab
Vallongatan 1, 5 tr
752	28	Uppsala
VD: Hans möller
Telefon:	018-13	42	50
E-post: contact@modularstreams.com
www.modularstreams.com

Nilörngruppen ab
Alingsåsvägen	6
Box	499
503 13 Borås
VD: Claes af Wetterstedt
Telefon:	033-700	88	88
Fax:	033-700	88	19
E-post: info@nilorn.com
www.nilorn.se

Nordic Camping & resort ab
Artillerigatan 10
Box	55582
114	51	Stockholm
VD: Tom Sibirzeff
Telefon:	08-782	90	05
Fax:	08-665	39	06
E-post: info@nordiccamping.se
www.nordiccamping.se

oEm International ab
Box 1009
573	28	Tranås
VD: Jörgen Zahlin
Telefon:	075-242	40	00
Fax:	075-242	40	29
E-post: www.oem.se

partnertech ab
Industrigatan 2
Box 103
235 22 Vellinge
VD: Leif Thorwaldsson
Telefon:	040-10	26	40
Fax:	040-10	26	49
E-post: info@partnertech.se
www.partnertech.se

recco ab
Box	4028
181	04	LIDINGÖ
VD: magnus granhed
Telefon:	08-731	59	50	
Fax:	08-731	05	60
E-post: recco@recco.se
www.recco.com

saguru
Anckargripsgatan 3
211 19 malmö
VD: Daniel Wigren
Telefon:	0723-054	055
E-post: daniel@saguru.se
www.saguru.se

sigicom ab
Alfred	Nobels	Allé	214
146	48	TULLINGE
VD: Christer Svensson
Telefon:	08-449	97	51
Fax:	08-449	97	69
E-post: info@sigicom.se
www.sigicom.se

signtrace ab
Skeppsbron 30
111 30 Stockholm
VD: Erik Ottosson
Telefon:	070-260	36	82
E-post: info@signtrace.com
www.signtrace.com

softronic ab
Ringvägen 100
118	60	Stockholm
VD: Anders Eriksson
Telefon:	08-51	90	90	00
Fax:	08-51	91	91	00
E-post: info@softronic.se
www.softronic.se

switchCore ab
Box	3314
103	66	Stockholm
VD: mattias molin
Telefon:	08-506	289	00
E-post: info@switchcore.se

thalamus It Consulting
Gustavslundsvägen	137
167	51	Bromma
VD: Kaj Böving
Telefon:	08-120	88	700	
Fax:	08-120	88	795
E-post: info@thalamus.se
www.thalamus.se

Zitiz ab / Nättidningen
sourze ab, c/o Excanto ab
Sveavägen	63,	4	tr
113 59 Stockholm
Operativ chef för Zitiz: 
Anders Hansson
Chefredaktör för Nättidningen Sourze: 
Carl Olof Schlyter
Telefon:	08-506	289	00
E-post: info@zitiz.com / info@sourze.se
www.zitiz.com / www.sourze.se
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