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2012 I sammaNdrag

• Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 201 (-41) mkr

• Värdeförändring värdepapper och erhållna utdelningar uppgick till 149 (-122) mkr

• Rörelseresultat i operativa dotterbolag uppgick till 54 (59) mkr

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

• Eget kapital per aktie uppgick till 101 (91) kr

• Tractions substansvärde uppgick till 1 719 mkr motsvarande 112 kr/aktie

• Ökat ägande i BE group, Catella och PartnerTech

• Värdeförändring värdepapper under 2013 t.o.m. 19 februari uppgick till 95 mkr

NYCKELTaL 2012 2011 2010 2009 2008
Årets resultat, mkr1 201 -41 193 273 -171

Vinst per aktie, kr 13 -3 12 17 -10

Eget kapital, mkr 1 559 1 416 1 495 1 350 1 147

Eget kapital per aktie, kr 101 91 95 85 70

Börskurs vid periodens slut, kr 84 68 73 68 54

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

Soliditet, % 92 92 93 92 92

utdelning per aktie, kr2 3,10 2,35 1,85 1,85 2,50

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

1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare.
2) Utdelningen för 2012 avser styrelsens förslag.

FÖrdELNINg aV TraCTIoNs subsTaNsVärdE

Aktiva noterade innehav 20%
Övriga noterade innehav 29%
Do�erföretag 7%
Onoterade innehav 9%
Övriga finansiella instrument 10%
Likvida medel 25%

Aktiva noterade innehav 20%
Övriga noterade innehav 29%
Do�erföretag 7%
Onoterade innehav 9%
Övriga finansiella instrument 10%
Likvida medel 25%

34% 6%

15%

7%
38%

Dotterbolag bl.a.

finansiella placeringar

Övriga tillgångar

Onoterade innehav bl.a.

Noterade innehav, bl.a.
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Bästa aktieägare, 

2012 blev resultatmässigt, trots en allmänt svag 
k onjunktur och hög ekonomisk osäkerhet i vår omvärld, 
ett a cceptabelt år för Traction. Resultatet uppgick till 201 
mkr vilket motsvarar en avkastning på eget kapital om 15% 
v ilket är i linje med bolagets långsiktiga mål. 
 Tractions resultat kan i korthet förklaras av följande 
faktorer:

– Stark kursutveckling i flera av Tractions noterade inne-
hav och i synnerhet SCA, Swedbank, Hifab och OEm 
I nternational om totalt 130 mkr.

– Stabila resultat i de operativa dotterbolagen, främst i 
Ankarsrum motors och Nilörngruppen om 54 (59) mkr.

– Därtill bidrar utdelningar och ett positivt räntenetto till 
resultatet med 65 (55) mkr.

under året har Nilörngruppens utdelning till aktieägarna 
inneburit att Traction återfått hela den initiala investe-
ringen i bolaget. Även Ankarsum motors har under det 

gånga året amorterat sina lån till centrala Traction vilket 
har skett tack vare god intjäning och viss refinansiering i 
bank. Kassaflödet till centrala Traction från dessa dotter-
bolag uppgick under året till sammanlagt 46 mkr vilket 
skapar investeringsutrymme för nya affärer.
 Dessvärre har några innehav inte utvecklats som 
p lanerat, detta gäller framför allt BE group, Catella 
och PA Resources som under det gångna året belastat 
k oncernens resultat. fallande aktiekurser i BE group och 
Catella har skapat nya köptillfällen för oss som har en 
långsiktig agenda. I PA Resources har bolagets genom-
förda konvertering av sitt konvertibellån och kontanta 
företrädes emission inneburit att bolaget har r äddats 
från en obeståndssituation. I ljuset av flera d åliga 
a lternativ valde vi att aktivt medverka till en lösning 
g enom att a cceptera konvertering och delta som garant i 
n yemissionen.  Detta bidrog till att refinansieringen trots 
allt blev lyckosam.
 under 2012 och i början av 2013 har Tractions ägande 
ökats ytterligare i BE group till knappt 22% av aktierna 
och rösterna. Vi utnyttjade möjligheten och förvärvade en 
större post om drygt 5%, ett tillfälle som sällan uppstår. 
Även om BE group i det korta perspektivet påverkas av en 
allmänt svag efterfrågan och ekonomisk osäkerhet är det 
min förhoppning att bolagets nya VD, Kimmo Väkiparta, 
kommer att lyckas genomföra de åtgärder som krävs för 
att BE group åter ska kunna uppvisa god lönsamhet även 
om efterfrågan normaliseras på en lägre nivå jämfört med 
tidigare. 
 Traction har under 2012 börjat marknadsvärdera de 
operativa dotterbolagen i syfte att tydliggöra de över-
värden som finns i framför allt Ankarsum motors och 
N ilörngruppen. Den goda resultatutvecklingen de senaste 
åren har höjt värdet betydligt på dessa företag. genom 
att marknadsvärdera dotterbolagen på samma sätt som 
de onoterade innehaven kan ett substansvärde beräknas 
som ger en mer rättvisande bild över Tractions värde än 
vad det redovisade egna kapitalet indikerar. Vad Tractions 
onoterade bolag är värda i realiteten materialiseras först 
vid en försäljning, så våra egna bedömningar kommer 
g ivetvis avvika från dessa värden och förhoppningsvis 
uppåt. Detta gäller å andra sidan även värderingen av våra 
noterade innehav där aktuell aktiekurs endast belyser en 
marginalprissättning.  I avsaknad av goda värderings-
metoder kan jag dock tycka att rådande aktiekurs bäst 
speglar det värde som även en större aktiepost betingar. 
 Substansuppställningen belyser den bredd av inne-
hav som finns i Traction. Innehavet i BE group är det 
största med cirka 11% efter ytterligare köp under 2013, 
N ilörngruppen representerar 9% liksom vår stora p lacering 
i SCA. Andelen finansiella placeringar där vi inte är aktiva 
representerar knappt 40%, vilket över tid kan komma att 
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minska till förmån för nya aktiva engagemang där vi är 
med och påverkar verksamheten.
 En stor utmaning som ägare i flertalet noterade 
b olag är att hitta lämpliga styrelsekandidater som be-
sitter branschkunskap, har tid för uppdraget och inte 
minst har affärsmässigt gott omdöme som innebär att 
s tyrelsen kan utgöra ett aktivt stöd åt VD och inte ett 
forum som belastar VD med allehanda frågeställningar. 
Styrelse ledamöterna måste också kunna säga nej när 
VD:n k ommer med m indre lyckade affärsförslag. Det 
är att k lara den d elikata balansen mellan att ge för-
troende, vara pådrivande, u ppmuntrande, krävande, 
i frågasättande och beslutsfattande som utgör svårighe-
ten i styrelse arbetet. Tyvärr är det ont om sådana per-
soner. De skall ju helst också kunna skapa kontakter, 
affärsförslag och dela med sig av sina erfarenheter. min 
ambition är att y tterligare utveckla en process för identi-
fiering och n ominering av lämpliga styrelse kandidater så 
att Traction i större u tsträckning kan ge VD:arna i våra 
bolag det affärs mässiga stöd som krävs. Rådande ensi-
diga jämställdhetsdebatt har d rivit fram ett olyckligt fokus 
på kvinnors representation i b olagsstyrelserna istället för 
att diskutera styrelsens roll och uppgift och svårigheterna 
att formera väl fungerande styrelser som faktiskt tillför 
ett mervärde. Avgörande för ett företags utveckling är ju 
trots allt VD och o rganisationens förmåga att forma ett 
konkurrens kraftigt erbjudande som når framgång i mark-
naden. 

Stockholm i mars 2012

Petter Stillström
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aFFärsIdé 
Att i hel- och delägda bolag tillämpa Tractions metod för 
affärsutveckling och därmed uppnå en hög avkastning 
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 identifiera intressanta affärsprojekt och 
 situationer.

• förmåga att välja rätt partners; framförallt företags- 
 ledare/entreprenörer men även andra aktiva delägare

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

• 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 långsiktig 
tillväxt och intjäningsförmåga. Traction har inga strategiska 
innehav eller andra bevekelsegrunder för sitt ägande än 
rent a ffärsmässigt. I princip är våra innehav således alltid 
till salu till rätt pris och till en bättre ägare. med en bättre 
ägare menar vi en ägare som i bolagets rådande utveck-
lingsfas 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 engage-

mang tillsammans med entreprenören, företagsledningen och andra större delägare.  Traction bedriver därutöver en 

investerings verksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital.

utveckling och förädling av företag
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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 företag som har förutsättningar 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
BE Group
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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 k under 
som har stor nytta av de produkter eller tjänster som 
f öretaget levererar skapas gynnsamma förutsättningar 
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. förutsättningarna för att lyckas 
blir störst om bolaget ser till att ta vara på alla de affärs-
möjligheter som uppenbarar sig och endast fortsätter 
med det som kunderna efterfrågar och betalar för.
 De flesta lyckosamma innovationer drivs fram av 

k rävande 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 
e ller tjänst. Kapitalbindningen blir avsevärt mindre och 
b ehovet av finansiering kan m inskas s amtidigt som 
r iskerna m inimeras.

Tractions verksamhet

BE Group
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Nilörngruppen 

Täta kontakter med kunderna ger bolaget en fingervisning 
om hur efterfrågan förändras. Denna i nformation f ungerar 
som ett ”early warning-system”, vilket ger f öretaget 
m öjlighet att anpassa sin verksamhet och sin kostnads-
massa utifrån de nya förutsättningarna.

rIsKHaNTErINg
Risktagande ingår som en naturlig del av all affärsverk-
samhet. Det är dock inte nödvändigt att bära alla risker 
själv och det finns många sätt att minska de risker som 
verksamheten exponeras för. Kunder, leverantörer och 
a ndra samarbetspartners som tar del i företagets fram-
gångar 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 verksamheten 
bör produkter och tjänster som inte ingår i kärnaffären 
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 expo-
nerar sig för många olika risker samtidigt. Om olika risker 
kombineras minskar den totala sannolikheten för önskat 
utfall, vilket kan äventyra företagets överlevnad. Istället 
bör man ta en risk i taget och därmed 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 mycket 
svåra att följa. Somliga vill inte heller följa principerna 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 l edningens stenhårda fokus på företagets affärer 
f örsvinner. Det blir helt enkelt inte lika viktigt att få pengar 
från betalande kunder. man kostar på sig nya s atsningar 
och en uppbyggnad av kostnadsmassan med lägre krav 
på omedelbar avkastning. Pengarna bränner hål i fi ckan, 
fast det kallas för en investering. man lyssnar inte lika 
väl på vad kunden är beredd att betala för när det finns 
egna pengar att spendera. Likafullt behövs det kapital 
till f öretagen, men det behöver tillföras med måtta och 
f örsiktighet. Det är Tractions arbete att tillse att våra 
k lienter vårdar sin kapitalanvändning och samtidigt 
u tnyttjar möjligheterna att erhålla externt kapital.
 Det väsentliga med vår metodik är att vi låter företagen 
utvecklas efter vad de faktiskt lyckats sälja istället 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 företaget och de hämtar hem 
information om vad som är säljbart. I princip tar de fram 

information om hur produkterna ska utformas. Andras 
hjältar är människorna med produktidéerna som får hjälp 
av en stor kapitalinsats för att bygga ett företag. Visst 
behöver vi också idéer och uppfinningar, men vi har lärt 
oss att dessa behöver underordnas vad kunden vill betala 
för. Om inte, tenderar 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.
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sKaPa INTäKTEr FÖrE KosTNadEr

• Sälj först, köp sedan.

• Låt intäkterna styra kostnaderna.

• Stoppa aktiviteterna när pengarna tryter.

• 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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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 också 
 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
Crown Energy
Cybercom
Dannemora mineral
Duroc   
Endomines
Eniro
formpipe   
Hifab group
Impact Coatings
Know IT
Invisio Headsets
Nordic Camping & Resort
Nordic mines
PA Resources
Rörvik Timber
Softronic
SRAB Shipping
Switchcore
Thalamus Networks     

Nordic Camping & Resort



12   TRACTION ÅRSBERÄTTELSE 2012
AffÄRSORgANISATION

Affärsorganisation
Tractions verksamhet består i att aktivt medverka i u tvecklingen 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 jurist är ett a ffärsmässigt 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 avtalsfrågor, u tgöra för-
handlingsstöd och underlätta b olagens regelefterlevnad. 
 I Tractions affärsorganisation ingår härutöver ett nätverk av samarbetspartners som aktivt deltar eller har deltagit i utveck-
lingen av Tractions intresseföretag, e xempelvis entreprenörer, ägare, styrelseledamöter, chefs personer och finansiärer.

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

anders bremmer
Venture manager, civilingenjör. 
Verksam i Traction sedan 
2012. Tidigare verksam som 
projektledare och affärs-
utvecklare i teknikbolag.

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

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

maria Linde

anders Eriksson

Petter stillström

jan Kjellman

Pär sundberg

bengt stillström, född 1943, civilingenjör och m aster of 
management. Styrelsens ordförande. g rundade T raction 
1974. VD under perioden 1974-2001. L edamot i bl.a. 
s tyrelsen för Empire, feelgood, Hifab group, P rofilgruppen, 
Nät tidningen Sourze, Signtrace, SwitchCore (ordf.),  
Ringvägen Venture, Saguru och Zitiz. Styrelseledamot 
s edan 1974. Aktieinnehav inkl. maka: 330 000 A-aktier, 
5 451 450 B-aktier.

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 B-aktier.

jan Kjellman, född 1947, ekonom, Jan har en lång 
och variationsrik karriär inom IKEA bl.a. VD för IKEA 
of Sweden, IKEA Nord-Amerika och IKEA fOOD. Jan 
a rbetar numera bl.a. med att kartlägga framtida I KEA- 
marknader. Styrelseledamot i Traction sedan 2005 och 
även styrelseledamot i Nilörngruppen. Aktieinnehav  
6 000 B-aktier.

maria Linde, född 1966, civilingenjör och Executive 
mBA. Organisationskonsult och VD för flowmotion 
AB. S tyrelseledamot sedan 2009. Aktieinnehav 1 250  
B-aktier.

Petter stillström, född 1972, VD sedan 2001, e konomie 
magister. Ledamot i styrelsen för Nilörngruppen (ordf.), 
Softronic (ordf.), BE group, 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 A-aktier,  
1 677 150 B-aktier samt delägare i Niveau Holding AB.

Pär sundberg, född 1972, civilingenjör. Entreprenör 
och investerare. Styrelseledamot i bl.a. Buzzador AB, 
g5 E ntertainment AB samt IPS förändringskompetens 
AB. Styrelse ledamot sedan 2005. Aktieinnehav: 3 000  
B-aktier.

Revisor
KPmg ab, huvudansvarig: Carl Lindgren, född 1958, 
a uktoriserad r evisor. Tractions revisor sedan 2007.

Styrelsen
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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, affärs- 
 idéern a, dess ledning, styrelsens sammansättning, 
  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, er farenheter 
 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  
 f  örändringar. 

• 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 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.

• Optionsprogram till anställda bör endast göras med en 
 marknadsmässig kapitalinsats så att beskattningen 
 blir för inkomst av kapital och ej för inkomst av 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.
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Noterade 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 innebära 

att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital och där vi ser möjligheter till god avkast-

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

aktivt i deras respektive noteringsprocesser. I nedanstående bolag har Traction en ägarandel överstigande 10%. 

Se även Tractions ägarpolicy för ytterligare information om hur vi ser på ägande i noterade bolag och rollfördel-

ningen m ellan ägarna, styrelsen och företagsledningen. 

bE group ab är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag 
inom stål och andra metaller. BE group erbjuder olika sorters service 
vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. genom stora inköp 
från marknadens stålproducenter blir BE group en attraktiv samarbets-
partner för koncernens cirka 10 000 kunder, som främst återfinns inom 
bygg- och verkstadsindustrin. BE group hade vid årsskiftet drygt 900 
anställda i tio länder med Sverige och finland som största marknader. 
Huvudkontoret ligger i malmö. under 2012 påverkades BE group av den 
allmänt lägre efterfrågan vilket resulterade i negativ försäljningstillväxt 
och sjunkande lönsamhet. I syfte att stärka bolagets konkurrenskraft 
initierades under året ett flertal åtgärder. fokus lades på kostnads-
sänkningar, effektivare lagerstyrning och prissättningsinitiativ. under 
senhösten 2012 tillträdde Kimmo Väkiparta som ny VD. Efter årsskiftet 
har bolaget inlett förhandlingar om personalreduktion, vilket förväntas 
leda till en årlig kostnadsminskning på cirka 65 miljoner kronor. Traction 
har i omgångar sedan föregående bokslut ökat sitt ägande från 12,7% 
till 21,7% och därmed befäst sin position som bolagets största ägare. 
Tractions ambition är att långsiktigt 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 Nordic, Small 
Cap. Ytterligare information finns på begroup.com   

Catella ab är en oberoende finansiell rådgivare och kapital förvaltare. 
K oncernen har 430 anställda i 12 länder i Europa inom två verksamhets-
grenar, Corporate finance och Kapitalförvaltning. Catella har ett starkt 
erbjudande inom finansiella tjänster genom sin verksamhetsmässiga 
bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighets-
sektorn. Traction har varit delägare i Catella sedan 2010 och har efter 
aktieköp under början av 2013 en ägarandel om 12%. Catella är listat på 
NASDAQ OmX, first North Premier i Stockholm. Ytterligare i nformation 
finns på catella.se 

Investeringsår: 2010
Tractions kapital- och röstandel: 12% (sedan 
mars 2013)
Omsättning 2012: 971 mkr
Resultat f. skatt: 30 mkr (före poster av 
engångskaraktär)
Övriga ägare: Claesson & Anderzén-koncernen: 
48% resp. 48%
VD: Johan Ericsson

Investeringsår: 2011
Tractions kapital- och röstandel: 22% 
(sedan februari 2013) 
Omsättning 2012: 4 634 mkr
Rörelseresultat: 49 mkr (före poster av engångs-
karaktär)
Övriga ägare: Swedbank Robur fonder: 8%, 
CBLDN-If Skadeförsäkring AB: 8%
VD: Kimmo Väkiparta
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drillcon ab är Europas största företag inom kärnborrning och en 
stor raiseborrningsentreprenör. Bolagets marknad utgörs av kunder 
inom den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon har varit i 
b ranschen sedan 1963, har huvudkontor i Nora och den huvudsakliga 
verksam heten drivs idag genom fyra dotterbolag i Sverige, Norge, f inland 
och Portugal. från dessa dotterbolag utför man tjänster till k under i 
sju l änder.  Kärnborrning används vid fastställning av e genskaper och 
innehåll i berg och betongkonstruktioner, och raiseborrning för att 
b orra schakt i berg, bland annat för ventilation och bergtransport. Som 
k omplement till dessa affärsområden erbjuds även geoservice som 
omfattar ingenjörstjänster inom mätning, analys och kartläggning av 
berggrunden och dess egenskaper. Totalt blev 2012 ett bra år då både 
omsättning och resultat ökade. Expansiva investeringar gjordes för att 
öka bolagets kapacitet vilket innebar att resultatet inte förbättrades i 
samma grad som omsättningen. Inför 2013 är Drillcon väl positionerat, 
bland annat genom årskontrakt med både Boliden och LKAB vilket ger 
en stabil bas för verksamheten. Traction är delägare i Drillcon sedan 
hösten 2008. Drillcon är listat på NASDAQ OmX, first North Premier, 
Stockholmsbörsen. Ytterligare information finns på drillcon.se

Investeringsår: 2008
Tractions kapital- och röstandel: 30%  
Omsättning 2012: 385 mkr
Rörelseresultat: 54 mkr
Övriga ägare: Peter Zeidler 10%, 
mikael Berglund 10%
VD: mikael Berglund

duroc ab är en industrigrupp som äger och utvecklar industri- och 
industrihandelsverksamheter inom en rad olika branscher. Koncernens 
verksamhet bedrivs i dotterbolag inom affärsområden Industrihandel 
och Teknik/Produktion. Till Industrihandel hör dotterbolaget Duroc 
machine Tool AB som säljer verktygsmaskiner med tillhörande produkter 
och service. Till affärsområdet Teknik/Produktion hör Duroc Engineering 
AB, Duroc Rail AB, Duroc Special Steel AB och micor-gruppen. genom 
dessa dotterbolag tillhandahåller koncernen bland annat k omponenter 
baserade på laserytbehandlingsteknik, underhåll av järnvägshjul, 
u ltrahöghållfasta stål och sågklingor. Dotterbolagen har verksamheter i 
S verige, Norge, Danmark, E stland, Lettland och England.
 Koncernen har de senaste två åren genomfört stora investeringar, 
främst inom affärsområdet Teknik/Produktion. Till exempel har ett vals-
verk moderniserats och uppgraderats, en ny hjulsvarv har i nstallerats 
och Duroc Rail har flyttat verksamheten till ändamålsenliga och 
u tvecklingsbara lokaler i Luleå. Totalt har investeringarna de senaste 
två åren uppgått till 50 mkr. Därtill har en verksamhet för skärvätske-
rening s tartats, där det finns potential för försäljning till kunder över 
hela v ärlden. Duroc är noterat på NASDAQ OmX Nordic, Small Cap. 
Ytterligare information finns på duroc.com
 

Investeringsår: 1993
Tractions kapital- och röstandel: 27% resp. 30%
Omsättning 2012: 502 mkr
Rörelseresultat: -7 mkr
Övriga ägare: Niveau Holding AB 8% resp. 20%, 
Sture Wikman 9% resp. 11% 
VD: Erik Albinsson
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Nordic Camping & resort ab har som affärsidé att förvärva och 
arrendera campingplatser och att utveckla dem i ett kedjekoncept under 
ett varumärke. Bolaget driver idag elva anläggningar från Helsingborg 
i söder till Östersund i norr. Nordic Camping fortsatte sin tillväxt under 
2012 med en omsättningsökning på drygt 30%. Bolaget har en stark 
organisk tillväxt i befintliga anläggningar och under 2012 tillkom B redsand 
i Enköping och Ekudden i mariestad. 2013 är Hökensås Camping & 
S emesterby i Tidaholm en ny anläggning. Bolaget fortsätter att utveckla 
sin verksamhet för höst, vinter och vår genom att bygga och renovera 
stugor för hotell- och långtidsboende med självhushåll, samt att erbjuda 
konferens verksamhet och upplevelsepaket. Dessa investeringar slog väl ut 
för 2012 och kommer att fortsätta även under 2013. Nordic Camping har 
ett starkt erbjudande gentemot kommuner som vill utveckla sina c ampingar 
och utöka turistnäringen. Bolaget kommer att fortsätta att arbeta efter sin 
a mbition att expandera med bibehållen lönsamhet. Bolagets aktier handlas 
på Aktietorget. Ytterligare information finns på nordiccamping.se

Investeringsår: 2005
Tractions kapital- och röstandel: 32%
Omsättning 2012: 47 mkr
Rörelseresultat: 3,7 mkr
Övriga ägare: Tom Sibirzeff 20%, 
Kjell Jakobsson 6%
VD: Tom Sibirzeff

Hifab group ab är Sveriges ledande projektledningsföretag med 65 
års erfarenhet inom fastighetsbranschen och alla dess discipliner. 
Över hela landet ger Hifab projektledning och rådgivning inom hus & 
i ndustri, transport & infrastruktur, miljö & energi. – Alltid ett fokus på 
h ållbarhet. Hifabs engagemang inom utvecklingsprojekt spänner över ett 
20-tal länder. Koncernen har ca 400 årsanställda medarbetare 
f ördelade på 17 kontor i Sverige och tre dotterbolag utomlands. 2012 
var ett framgångsrikt år för Hifab och bolaget blev u ppmärksammat 
för flera större uppdrag, både i Sverige och utomlands. Bland dessa 
syns Hifab I nternationals nya uppdrag i Bangladesh där ett av p rojekten 
är f örberedelse av ett större kommunalt utvecklingsprogram inom 
infrastruktur och institutionell utveckling för 15 kommuner och två 
r egioner. I Sverige uppmärksammades Hifab för sin medverkan i Norra 
D jurgårdsstaden där Hifab står för projektledning av kompetensutveck-
ling inom miljö, samt kring nationalarenan i Solna där Hifabs sektor 
Brand & Risk genomför den brandskyddstekniska rådgivningen samt 
projektledning kring uppförandet av ca 40 000 kvadratmeter fastighet. 
utöver detta vann Hifab ett stort uppdrag avseende driftoptimering av 
micasa fastigheter i Stockholm. Hifab är listat på NASDAQ OmX Nordic, 
first North. Ytterligare information finns på hifab.se 

Investeringsår: 2004
Tractions kapital- och röstandel: 48% resp. 41%
Omsättning 2012: 418 mkr
Rörelseresultat: 27 mkr
Övriga ägare: Niveau Holding AB 7% resp. 13%, 
Hans Waldaeus 5%, Jan Boija 4%, 
Jan Skoglund 3%
VD: Jeanette Saveros
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PartnerTech ab utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av 
l edande företag. Koncernens erbjudande riktar sig till produktägande 
f öretag inom sex utvalda marknadsområden: Informationsteknologi, 
I ndustri, miljö teknik, medicinsk teknik och instrument, försvar och marin 
samt Sälj- och betalningslösningar. I kundrelationen har PartnerTech r ollen 
som produktions partner med helhetssyn. Denna roll förutsätter dels 
förmåga att hantera kundens produkt genom hela dess livscykel, dels 
stark k ompetens inom elektronik, mekanik och systemintegration. På så 
sätt kan bolaget skapa lösningar som stärker kundens konkurrenskraft. 
N ärhet till kunderna, hög kvalitet och leveransprecision, korta ledtider och 
kundtillfredsställelse är således viktiga parametrar för PartnerTech. 
 under 2012 har PartnerTech tecknat flera viktiga samarbetsavtal och 
fått signifikanta ordrar från existerande kunder. man har även förvär-
vat Aerodyn AB vars verksamhet är inriktad på kontraktstillverkning av 
tunga komponenter till fartygsframdrivning. Stort fokus har lagts på det 
åtgärdsprogram som bland annat innebär att de nordiska enheterna i 
högre grad anpassas till en verksamhet med fokus på teknik och utveck-
ling nära k underna.  för 2013 är inflödet av offertförfrågningar stort och 
e rbjudandet med lågkostnadsproduktion i Polen och Kina fortsätter att 
attrahera både nya och existerande kunder.
 PartnerTech hade vid årets slut knappt 1 400 medarbetare vid anlägg-
ningar i Sverige, Norge, finland, Polen, England, uSA och Kina. Traction 
är delägare i PartnerTech sedan hösten 2008 och engagerad i styrelsen 
sedan våren 2009. under året ökade Traction sin ägarandel i PartnerTech 
från 15 % till 18,6 %. moderbolaget är noterat på NASDAQ OmX Nordic, 
Small Cap. Ytterligare information finns på partnertech.se

Investeringsår: 2008
Tractions kapital- och röstandel: 19% 
Omsättning 2012: 2 242 mkr
Rörelseresultat. 24 mkr
Övriga ägare: Bure Equity 43%
VD: Leif Thorwaldsson

oEm International ab är en av Europas ledande teknikhandels-
koncerner inom industriella komponenter och system. Totalt s äljer 
k oncernen till över 20 000 kunder på utvalda marknader i norra, c entrala 
och östra Europa. Koncernen består av 28 rörelsedrivande e nheter med 
verksamhet i 14 länder. OEm erbjuder ett brett och djupt s ortiment 
som omfattar fler än 25 000 produkter från cirka 300 l edande och 
s pecialiserade leverantörer inom elkomponenter, flödesteknik, m otor 
och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt 
belysning. genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och 
effektiv logistik utgör OEm ett bättre alternativ för leverantörerna än 
att ha egna säljbolag. OEm bidrar med hög kunskap och service och 
marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förut-
sättningar. Därtill anpassas sortimentet till varje enskild marknad och 
den lokala organisationen har till uppgift att kontinuerligt söka efter nya 
produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet.
 under 2012 har fyra bolag tillkommit genom förvärv, varav ett i 
S torbritannien, ett i finland och två i Sverige. Dessutom utvecklades 
verksamheterna i flera olika länder starkt och rapporterade rekordår. 
under året gjordes investeringar i logistikcentra, digital marknads-
kommunikation och ett nytt affärssystem. Traction har varit storägare 
i OEm sedan slutet av 2009 och är engagerat i styrelsen sedan våren 
2010. OEm International är noterat på NASDAQ OmX Nordic, Small Cap. 
Ytterligare information finns på oem.se

Investeringsår: 2009
Tractions kapital- och röstandel: 8% resp. 12% 
Omsättning 2012: 1 631 mkr
Rörelseresultat: 162 mkr
Övriga ägare: Orvar Pantzar 19% resp. 29%, 
Hans franzén 11% resp. 21%, 
Agne Svenberg 7% resp. 19%
VD: Jörgen Zahlin
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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 
o rganisation, processer och IT. Kunderna är främst medelstora och 
större företag samt organisationer i Sverige. Kundrelationerna präglas 
av långsiktighet och bolagets samarbeten sträcker sig ofta 10-20 år 
tillbaka i tiden. Softronic grundades 1984 av Anders E riksson som 
fortfarande är bolagets VD och största ägare sett till rösträtt. S oftronic 
har cirka 500 anställda i Stockholm, göteborg, m almö, Sundsvall, 
A rjeplog, Överkalix, Danmark och Estland.  S oftronic är noterat på 
NASDAQ OmX Stockholm, Small Cap. Ytterligare information finns på 
softronic.se

switchCore ab eftersträvar att förvärva en eller flera lönsamma verk-
samheter som möjliggör att bolagets latenta skattefordran på 220 mkr 
på lång sikt kan realiseras och därigenom berika aktieägarna. Konkret 
söker SwitchCore efter välskötta bolag med en årsvinstnivå från cirka 
25 mkr och uppåt. Parallellt med sökandet efter lämpliga förvärv för-
valtas bolagets kapital (ca 70 mkr) i en portfölj av huvudsakligen börs-
noterade aktier och räntebärande tillgångar. SwitchCore är noterat på 
Aktietorget.

Investeringsår: 2001
Tractions kapital- och röstandel: 22% resp. 20%
Omsättning 2012: 517 mkr
Rörelseresultat: 34 mkr
Övriga ägare: Anders Eriksson 21% resp. 34%, 
Stig martin 8% resp. 15%
VD: Anders Eriksson

Investeringsår: 2007  
Tractions kapital- och röstandel: 28% resp. 22%
Övriga ägare: Nortal Investments AB 11% resp. 
5%, Nordnet Pensionsförsäkrings 6% resp. 5%
VD: mattias molin
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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 huvudansvaret.

ANKARSRum-BOLAgEN
Traction övertog 2001 dåvarande FHP Elmotor AB från 
E lectrolux. Ankarsrum-bolagen består idag av flera företag 
vilka kortfattat beskrivs nedan. Mer information om verk-
samheten finns på ankarsrum.com. Ankarsrum Fastighets 
AB äger och förvaltar koncernens fastighet bestående av 
ca 25 000 kvm lokalyta. 
 
ankarsrum motors ab utvecklar och tillverkar e  l-
motorer, samt tillhörande komponenter och p rodukter 
där en elmotor ingår. Inom segmentet svetstråds matare 
är A nkarsrum motors idag den ledande fristående 
p roducenten 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 till-
verkar den klassiska svenska hushållsassistenten, som 
varit i produktion sedan 1940, och därutöver motorer och 
produkter för andra ledande hushållsmaskinstillverkare. 
Huvuddelen av försäljningen går på export.
 Ankarsrum motors visar ännu ett starkt år med bra 
försäljning och resultat. under 2012 har en ny modul-
uppbyggd DC-motor färdigställts. motorn kommer att 
fortsätta introduceras till nya kunder under 2013. Den 
är både kostnadseffektiv och anpassningsbar till nya 
applikations områden. Bolaget har stärkt sin säljavdelning 
och framgångsrikt påbörjat försäljning till nya kundseg-
ment, såsom Healthcare. Ankarsrum har en högt d riven 
automatisering av produktionen och kommer under 
2013 fortsätta att investera i anpassningar till tystare, 
driftsäkrare och vibrationsfria elmotorer. framgångarna 
med ökad försäljning och produktion av elmotorer och 
hushållsmaskiner, där Ankarsrums driftsäkra motorer är 
världsledande, förväntas fortsätta.

Investeringsår: 2001
Tractions kapital- och röstandel: 100%
Omsättning 2012: 209 Mkr
VD:  Thomas Håkansson

ankarsrum assistent ab är ett bolag som m arknadsför 
och säljer den klassiska hushållsassistenten Ankarsrum 
Assistent. maskinrättigheterna övertogs från Electrolux 
2009 och tillverkas och monteras av Ankarsrum m otors AB. 
Produkten har utvecklats med en ny design och starkare 
motor.  försäljningen sker via etablerade sälj kanaler över 
hela världen och under 2012 har Ankarsrum A ssistent AB 
haft sin största tillväxt på export marknaden. under året 
har nya färger lanserats. företaget har också gjort nyrek-
ryteringar för att förstärka försäljningen ytterligare. för 
2013 kommer Ankarsrum Assistent AB att fortsätta sin 
satsning på ökad exportförsäljning, bland annat k ommer 
företaget att ställa ut på branschmässorna Springfair i 
Birmingham, Ambiente i frankfurt samt Housewares i 
Chicago. för 2013 beräknas exportförsäljningen stå för 
2/3-delar av företagets totala omsättning.

Investeringsår:  2009
Tractions kapital- och röstandel:  100 %
Omsättning 2012:  48 Mkr
VD:  Thomas Håkansson

ankarsrum die Casting ab är ett modernt högtekno-
logiskt gjuteri som gjuter och efterbehandlar produkter 
i aluminium. Bolaget har sina största kunder i fordons-
industrin, som ställer höga krav på kvalitet, effektiva 
processer och leveranssäkerhet. gjutmaskinerna a rbetar 
med låskrafter mellan 400 och 880 ton och robot hanterar 
skäggning och blästring. Efterbearbetningen sker i 
e ffektiva bearbetnings- och tvättceller med robothantering 
för detaljer med höga renhetskrav. Bolaget har nischat 
sig inom svåra gjutdetaljer som kräver hög precision, hög 
grad av renhet och som nästintill är porfria. Bolaget är 
ISO 9001-certifierat och sedan 2011 ISO/TS 16949- 
certifierat.

Investeringsår:  2001
Tractions kapital- och röstandel:  100 %
Omsättning 2012:  73 Mkr
VD:  Håkan Sundell
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Nilörngruppen

Nilörngruppen ab är en internationell koncern, 
g rundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom 
branding och design i form av etiketter, förpackningar och 
a ccessoarer till kunder framförallt inom mode- och kon-
fektionsindustrin. Nilörn strävar efter att öka k undernas 
konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som 
t äcker alla designresurser plus ett logistiksystem som 
garanterar pålitliga och korta leveranstider. N ilörngruppen 
är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 
330 mkr. Nilörn levererar 1 miljard etiketter per år av 
olika storlek och typ. Nilörngruppen finns representerat 
med dotterbolag i Sverige, Danmark, Tyskland, B elgien, 
Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, 
B angladesh samt Kina.
 Nilörn tillämpar mottot ”maximal k undtillfredsställelse”. 
Hela företagsstrukturen bygger på detta c entrala 
tema, som ligger till grund för all verksamhet inom 
N ilörngruppen, från design till tillverkning, försäljning, 
l ogistik och s ervice.
 under 2012 var omsättningen 3 % högre än f öregående 
år trots en svag inledning av året och 2012 var det 
f örsta året som samtliga dotterbolag redovisade positivt 
r esultat. under året har produktion av tryckta etiketter 
etablerats i Hong Kong och därmed säkerställs en ännu 
bättre leveransservice och kvalitet till bolagets kunder. 
De operativa enheterna har fortsatt förstärkts vad gäller 
försäljning, kundsupport och inköp för att kunna fortsätta 
den positiva utveckling som påbörjats. En strukturför-
ändring har även påbörjats i Europa för att bli en än mer 
e ffektiv och stark leverantör av branding- och designtjänster. 

under 2012 har merparten av det svenska lagret flyttat till 
det europeiska centrallagret i Tyskland.
 Nilörn är den ledande leverantören i Norden och är där 
välkänd för sin design och produktutveckling. Nilörn har 
etablerade logistikcentra på de viktiga p latserna Hong 
Kong, Turkiet, Indien, Bangladesh och Kina. K oncernen 
har egen produktion av tryckta e tiketter i E ngland, Turkiet, 
Indien och Hong Kong samt egen p roduktion av vävda och 
tryckta etiketter i Portugal. Y tterligare information finns 
på nilorn.se

Investeringsår:  2005, dotterbolag sedan 2009
Tractions kapital- och röstandel:  65% resp. 58%
Omsättning 2012:  330 Mkr
Övriga ägare:  Investor 14 resp. 30%
VD:  Claes af Wetterstedt 

Zitiz ab och sourze är nättidningar som arbetar med 
att redigera och publicera de artiklar som skrivs av l äsarna 
själva. man driver också på samma vis r ocksverige.se och 
poplight.se. Se bolagens hemsida: zitiz.com och sourze.se 

Investeringsår:  2007/2008
Tractions kapital- och röstandel:  95%/95%
Operativ chef för Zitiz:  Anders Hansson
Chefredaktör för Sourze: Carl-Olof Schlyter



22   TRACTION ÅRSBERÄTTELSE 2012
ONOTERADE AKTIVA INNEHAV

Onoterade aktiva innehav 
(ägande <50%) 

I Tractions onoterade företag samarbetar vi med entreprenörer och andra aktiva delägare. Affärsidén är att, som 

partner till dessa entreprenörer, utveckla lönsamma och stabila företag. 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. 

banking automation Ltd. är ett brittiskt företag som utvecklar, kon-
struerar och distribuerar insättningsmaskiner (vilket är en ”omvänd 
b ankomat”) samt betalningsautomater, växlingsautomater främst för 
banker men även till transportföretag, shoppingcentra och liknande. 
m askinerna placeras såväl fristående inne i banklokalen som genom 
v äggen ut till gatan eller i en obemannad banklokal. Banking A utomation 
grundades 1984 och har en installerad bas av över 9 500 enheter hos 
kunder som inkluderar ett flertal ledande banker och finans institut i 
ett t rettiotal länder i världen. Bland Banking Automations kunder i 
S torbritannien kan nämnas Barclays, HSBC, NatWest jämte ett v äxande 
antal kommuner, magistrates Courts och allmännyttiga företag.  
f örsäljningen sker via ett väl utbyggt agentnät. Ytterligare information 
om Banking Automation finns på bankingautomation.com

bricad Holding ab:s 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 Vallentuna 
Centrum AB som äger och förvaltar ett antal centralt belägna f astigheter 
i Vallentuna centrum. Vallentuna är en expansiv del i S tockholmsområdet 
och kommunen har som mål att befolkningen ska öka med 45 % fram 
till 2020. med nuvarande innehav är fastighetsbolaget den största 
ägaren av kommersiella fastigheter i Vallentuna Centrum. Den totala 
uthyrningsbara ytan är 35 000 kvm fördelat på kontor och b utiker. 
D essutom finns en plan för byggnation av ytterligare 4 300 kvm 
f ördelat på kontor, butiker och bostäder samt garage om 1 000 kvm. I 
f astighetsbeståndet är vakanserna låga och av hyresintäkterna kommer 
cirka 60% från stabila hyresgäster såsom Vallentuna Kommun och ICA.  
Ägare är Bricad (50%) och gE Real Estate (50%). Ytterligare information 
finns på bricad.se

Investeringsår: 1986
Tractions kapital- och röstandel: 47% 
Omsättning 2012: 5,2 milj £
Övriga ägare: Allan Jeffers 32%, 
David Tew 11%, Paul O Neill 10%
VD: David Tew

Investeringsår: 1997
Tractions kapital- och röstandel: 47%
Övriga ägare: Bo Richter 47%
VD: Bo Richter
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Creatum Holding ab är ett med en fastighetsentreprenör s amägt 
moder bolag för utveckling och exploatering av fastigheten Jarl 20 
i D anderyds kommun. Detaljplanen tillåter på del av fastigheten 
fl erfamiljshus och under 2012 har projektering skett och byggnation av 
36 lägenheter påbörjats. Lägenheterna uppförs med bostadsrätt, och 
en bostadsrättsförening har bildats för ändamålet. På den andra delen 
av fastigheten är det tillåtet att uppföra två enfamiljs villor, och en av 
dessa tomter har under året styckats av och sålts till privat personer. 
f astigheten ligger i ett attraktivt område i Djursholm i n ärheten av 
D jursholms Ösby tågstation där utbudet av lägenheter är starkt 
b egränsat. Byggnationen fortsätter under 2013 och inflyttning p laneras 
att påbörjas under tredje kvartalet. Ytterligare information finns på 
osbypark.se

modular streams ab utvecklar och säljer datasystem inom textanalys, 
maskininlärning och signalbehandling för applikationer inom sociala 
medier och finans. Bolaget har utvecklat en unik metod för sentiment-
analys som bygger på att man effektivt kan sovra bland stora mängder 
osorterad data på internet och göra en filtrerad och validerad textanalys. 
Datorsystemet läser texter från sociala medier och nyhetsflöden, utför 
analysen och levererar ett index, som i detta fall återspeglar marknads-
stämningen i realtid. Systemet för sentimentanalys är dels inriktat mot 
finansiell handel och dels för analys av bolag eller ämnesområden för 
trendanalys, omvärldsbevakning, riskhantering, varumärkesbyggande, 
opinionsbildning och kampanjer. Bolaget har också utvecklat ett system 
för design av investeringsstrategier och automatiserad handel av värde-
papper. Ytterligare information finns på modularstreams.com

Investeringsår: 2010
Tractions kapital- och röstandel: 15%
Övriga ägare: grundarna 14,5% vardera, 
Innovationsbron 12%.
VD: Hans möller

Investeringsår: 2010
Tractions kapital- och röstandel: 50%
Övriga ägare: Tobin Properties AB 50%

jrs securities ab är ett nystartat företag inriktat mot aktie mäkleri och 
analys mot institutionella kunder. JRS fick i december 2011 t illstånd av 
finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse och verksamheten 
har startats upp under 2012. JRS ägs till 70% av bolagets aktiva partners 
som har lång erfarenhet i branschen. mer information finns på jrssec.se 

Investeringsår: 2011
Tractions kapital- och ägarandel: 10%
Övriga ägare: Personal 70%, JRS group AB 20%
VD: Stefan Liljestam

recco är ett räddningssystem som används av mer än 700 räddnings-
organisationer, bergsräddningstjänster och helikopterbolag i världen för 
att hitta lavinoffer. RECCO bygger på en radarteknik som möjliggör en 
snabb och exakt lokalisering av en person som bär RECCO-reflektor. 
Systemet är tvådelat och består av RECCO-detektorer som används av 
organiserade räddningsgrupper och RECCO-reflektorer vilka är inbyggda 
i skidutrustningen såsom i kläder, hjälmar och pjäxor. Reflektorerna är 
helt passiva och kräver varken batteri eller kunskap för att a nvändas. 
RECCO-systemet är avsett för organiserad räddning och är inte ett 
alternativ utan ett komplement till användandet av sändtagare 
(t ransceiver) som möjliggör kamraträddning.
 genom att RECCO systemet möjliggör en snabbare sökinsats så ges 
skid- och snowboardåkare som hamnat i en lavin en ytterligare chans 
att bli räddade i tid. RECCO systemet finns etablerat på samtliga skid-
orter av dignitet i världen. Ytterligare information om RECCO finns på 
recco.com

Investeringsår: 1988
Tractions kapital- och röstandel: 49,9%
Omsättning 2012: 31 mkr
finansiella nettotillgångar 2012: >50 mkr
Övriga ägare: magnus granhed 50,1%
VD: magnus granhed
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sigicom ab är Nordens ledande leverantör av mätsystem för 
o bemannad övervakning av vibrationer, buller och andra m iljöstörningar. 
för Sigicoms kunder innebär mätsystemen förenklad installation, 
a utomatiserade mätningar och en mycket kostnadseffektiv fjärröver-
vakning. mätinstrumenten har mycket hög noggrannhet och S igicom 
e rbjuder förutom webbaserade applikationsprogram även support, 
s ervice och regelbunden kalibrering.  Sigicom agerar och säljer sina 
mätsystem och tjänster på en global marknad. under 2012 har S igicom 
ytterligare stärkt sin satsning på export genom att öppna sitt för-
sta k ontor på den viktiga uSA-marknaden. Det finns en fortsatt stor 
p otential i ökad e xportförsäljning. Bolaget är starkt inom mikroelektronik 
och d atakommunikation och har utvecklat marknadens mest innovativa 
mätlösningar. 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 kallad Near 
field Communication (NfC). NfC är en kommunikations standard för 
mobiltelefoner och som bl.a. kan läsa av signalbärande taggar. En 
S ignTrace applikation i en mobiltelefon med NfC kan avläsa en tag på en 
fysisk produkt och då t.ex. få instruktion att spela upp ett d igitalt inne-
håll (t.ex. musik, film, ljudböcker). Ett annat exempel är en applikation 
i mobiltelefonen som kan avläsa en tag på exempelvis en konsument-
produkt och sedan interaktivt utföra funktioner som att visa en demon-
strationsfilm eller ta emot användarinformation. Varje signalbärande tag 
är i sig identifierbart unik. Ytterligare information finns på signtrace.com

Investeringsår: 2010
Tractions kapital- och röstandel: 28%
Övriga ägare: Erik Ottosson 45%, 
Dominique Sjögren 17%, 
Ecoscandinavia 11%
VD: Erik Ottosson

Investeringsår: 1997
Tractions kapital- och röstandel: 23%
Omsättning 2012: 48 mkr
Övriga ägare: Christer Svensson 45%  
samt personal
VD: Christer Svensson

Investeringsår: 2011
Tractions kapital- och röstandel: 15% 
Övriga ägare: Claes magnusson 15%, 
Daniel Wigren 23%, Dennis Bärlund 23% och 
Bill mårtensson 23%  
VD: Daniel Wigren

saguru ab utvecklar innehåll till mobila enheter, utbildar inom ä mnet 
på yrkeshögskola och företag samt producerar egna spännande a pp- 
produkter. Saguru har på kort tid byggt upp en bred kundkrets bestående 
av bland andra Eon, Barista fTC och malmö ff. Ytterligare i nformation 
finns på saguru.se 
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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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Traction ur ett investerarperspektiv
 Innehav antal aktier ägarandel % aktiekurs marknadsvärde  

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

 Noterade innehav (ägarandel >10%)     

 BE group1 8 145 16 (16) 16,6 135 8% 9

 Drillcon 13 377 30 (30) 4,1 55 3% 4

 Duroc (A och B-aktier) 2 000 27 (30) 11,4 23 1% 2

 Hifab group (A och B-aktier) 14 547 48 (41) 6,7 97 6% 6

 Nordic Camping & Resort 2 442 32 (32) 7,8 19 1% 1

 OEm International (A och B-aktier) 1 888 8 (12) 67,0 126 7% 8

 PartnerTech 2 361 19 (19) 20,8 49 3% 3

 Softronic (A och B-aktier) 11 529 22 (20) 5,9 68 4% 4

 SwitchCore 10 372 28 (22) 2,0 21 1% 1

 summa noterade innehav     593 34% 38

    

 onoterade innehav      

 Bricad Holding  47 (47)  51 3% 3

 Recco Holding  50 (50)  40 2% 3

 Övriga onoterade innehav    32 2% 2

 summa onoterade innehav    123 7% 8

   Bokfört värde    

 operativa dotterbolag  i koncernen    

 Ankarsrum motors  29  79 5% 5 

 Nilörngruppen2  60  160 9% 11

 Övriga dotterbolag  9  19 1% 1

 summa dotterbolag  98  258 15% 17

 summa aktiva innehav    974 56% 63

     

 Övriga tillgångar      

 utlåning till aktiva innehav    62 4% 4

 Övriga tillgångar, inklusive fastigheter    28 2% 2

 summa övriga tillgångar    90 6% 6

      

 Finansiella placeringar      

 SCA 1 070  141,0 151 9% 10

 Swedbank 500  126,8 63 4% 4

 Catella3 6 480  5,6 36 2% 2

 Övriga noterade aktier    135 8% 9

 Räntebärande placeringar    61 3% 4

 Likvida medel    209 12% 14

 summa finansiella placeringar    655 38% 43

      

 ToTaL    1 719 100% 112

1Tractions ägande uppgår sedan februari 2013 till 22% avseende kapital och röster.
2Tractions ägarandel uppgår till 65% av kapitalet.
3Tractions ägande uppgår sedan mars 2013 till 12% avseende kapital och röster.

I ovanstående sammanställning framgår hur koncernens nettotillgångar är fördelat per 31 december 2012. Det är bolagets bedömning att ovanstående 
sammanställning över nettotillgångarna ger en tydligare bild över Tractions finansiella ställning än koncernbalansräkningen som innehåller de konsoliderade 
rörelsedrivande dotterbolagen. Dotterbolagen har i ovanstående sammanställning marknadsvärderats på motsvarande sätt som de onoterade innehaven.



TRACTION ÅRSBERÄTTELSE 2012   27
TRACTION uR ETT INVESTERARPERSPEKTIV

femårsöversikt

Tioårsöversikt1

 resultaträkningar (mkr) 2008 2009 2010 2011 2012

 Rörelsens intäkter 358 510 625 592 612

 Rörelsens kostnader -384 -523 -550 -540 -563

 Värdeförändring i värdepapper & erhållna utdelningar -167 283 127 -122 149

 Rörelseresultat  -193 270 202 -70 198

 finansnetto 22 14 15 22 21

 Skatt 0 -4 -11 18 -11

 Årets resultat -171 280 206 -30 208

 Därav hänförligt till:     

 moderbolagets aktieägare -171 273 193 -41 201

 minoritetsintresse 0 7 13 11 7

      

 balansräkningar     

 Aktier och andelar 584 690 495 636 716

 Övriga finansiella instrument 25 160 2 1 1

 Övriga anläggningstillgångar 96 74 66 87 86

 Omsättningstillgångar 121 197 807 712 668

 Likvida medel 421 385 281 137 254

 summa tillgångar 1 247 1 506 1 651 1 573 1 725

  

 Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 147 1 350 1 495 1 416 1 559

 Eget kapital, hänförligt till minoriteten  0 32 38 30 26

 Räntebärande skulder 27 4 - 7 18

 Icke räntebärande skulder och avsättningar 73 120 118 120 122

 summa eget kapital och skulder 1 247 1 506 1 651 1 573 1 725

  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Årets resultat2, mkr 58 193 310 175 81 -171 273 193 -41 201

 Eget kapital2, mkr 656 833 1 137 1 297 1 348 1 147 1 350 1 495 1 416 1 559

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

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

 Eget kapital per aktie, kr 40 50 69 78 82 70 85 95 91 101

 Vinst per aktie, kr 3 12 19 11 5 -10 17 12 -3 13

 utdelning per aktie, kr3 0,80 0,93 0,93 1,10 1,85 2,50 1,85 1,85 2,35 3,10

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

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

 Börskurs vid årets slut, kr 27 37 60 76 68 54 68 73 68 84

 Börskurs/Eget kapital, % 68 74 87 97 83 77 80 77 75 84

 Antal aktier vid årets slut, 

 i tusental 5 515 5 515 5 515 16 545 16 367 16 367 15 830 15 689 15 609 15 364

 Antal aktier i genomsnitt, 

 i tusental 5 515 5 515 5 515 16 545 16 512 16 367 16 069 15 816 15 681 15 423

1I ovanstående proformaredovisning, perioden 2003-2005, har värdeförändring på noterade innehav inkluderats i resultatet och negativ goodwill har resultat-
förts när den uppstått. De onoterade innehaven har värderats till bokfört värde och har ej omvärderats till marknadsvärde. Justerat för split 3:1 2006.

2Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

3Utdelningen för 2012 avser styrelsens förslag. 



Tractions avkastning
 aVKasTNINg PÅ rEdoVIsaT EgET KaPITaL 

 EFTEr sKaTT 2003-2012

  Årsavkastning, % År 

 Årets avkastning 15 2012

 Bästa året 38 2005

 Sämsta året -13 2008

 genomsnitt 10 år  14 

 genomsnitt 5 år  8 

 Tractions målsättning  15  alla år

Vid beräkningen av det egna kapitalet är n oterade innehav och onoterade minoritetsägda innehav m arknadsvärderade 
samtidigt som dotterbolagen v ärderas till redovisat eget kapital. I Tractions r apportering har det tydligt framgått att framför 
allt Ankarsrum motors och Nilörngruppen uppvisat god lönsamhet de senaste åren vilket innebär att det inte varit orimligt 
att utgå från att marknadsvärdet på dessa dotterbolag är h ögre än det redovisade egna k apitalet. u nder 2012 har Traction 
börjat kommunicera ett substans värde där de operativa dotterbolagen har marknadsvärderats på motsvarande sätt som 
de o noterade innehaven. m arknadsvärderingen indikerar ett övervärde om 160 mkr vilket enligt bolagets uppfattning har 
uppstått de senaste tre åren. Värdering är ingen exakt vetenskap och baseras på ett antal variabler som ständigt f örändras.  
Värdet på Tractions tillgångar synliggörs först vid en försäljning till utomstående part och kan då avvika från vad som 
a ngivits ovan beroende på de förutsättningar som råder vid affärstillfället.  

uTVECKLINg EgET KaPITaL oCH subsTaNsVärdE
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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 
ut delning.

direktavkastning 
utdelning i procent av börskurs vid årets slut.
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”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 

produkterna ska utformas.”

Ur Tractions verksamhet
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2003 förvärvade tillsammans med övriga privata p artners 
i gnosjöplast Silva Plastic Center av Silva Sweden AB. 
Avyttrade innehavet i fAB Valhalla med det helägda 
d otterföretaget Sweden Table Tennis (STT) med god för-
tjänst. I ntresseföretaget Thalamus Networks förvärvade 
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 fastighet 
i Åkersberga. Sålde aktieposten i Ticket. förbättrade 
v illkoren för konvertibellånet till Biophausia. Blev delägare 
i Bombus. Betydande omstruktureringskostnader i de hel- 
och majoritetsägda företagen belastade resultatet.

2004 Traction fyllde 30 år. Dotterföretaget Silva Plastic 
Center avyttrades. Blev delägare i SmA maskin t illsammans 
med ett antal privatpersoner. Bemanningsbolaget Arvako 
såldes till det globala bemanningsbolaget Randstad. 
finansierade ett antal privatpersoners aktieköp i Hifab, 
v ilket ledde till att ny styrelse kunde tillsättas. A cademedia 
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 C ommunications) 
i samband med deras notering på Ngm OTC-listan. 
B ombus fusionerade med Scoop Publishware. Duroc note-
rade intresseföretaget Impact Coating på Nya marknaden, 
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 uppgångar på 
157% resp 93% bidrog till årets starka resultat.

2005 Avyttrade aktier i projektföretag för 296 mkr, v arav 
huvuddelen avser försäljning av hela Tractions innehav i 
KnowIT och JC, samt merparten av B -aktiern a i A cademedia. 
Innehaven i Nextlink (idag Invisio C ommunications) och 
Biophausia såldes med god f örtjänst. Sålde m erparten 
av våra aktier i Sigicom AB och Scoop Publishware 
till b olagens respektive huvudägare. Blev under året 
d elägare i Edilen som i sin tur var majoritetsägare i Hifab. 
E ngagerade oss i Nordic Camping & Resort. TBookHolding 
sålde sin rörelse till Softronic mot betalning i Softronic 
aktier. Bricad sålde sina fastigheter i Åkersberga med god 
förtjänst. förvärvade en större aktiepost i Nilörngruppen. 

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 l önsamhet. 
Knappt halva innehavet i Haldex avyttrades för ca 230 
mkr vilket innebar att den ursprungliga insatsen realise-
rades. Ökade ägarandelen i Academedia från 5% till 19% 
av kapitalet. Blev storägare i mandator och fick styrelse-
representation. förvärvade drygt 12% av aktierna i 
El & Industrimontage (EIAB) och blev bolagets näst största 
ägare. Omfattande omstruktureringsarbete i A nkarsrum 
I ndustries, gnosjöplast samt Thalamus Networks i syfte att 
skapa lönsamhet. Bricad sålde sin fastighet i V allentuna 
Centrum och blev samtidigt hälftenägare i Vallentuna 
Centrum AB som förvärvade ett antal centrala f astigheter 
i Vallentuna Centrum. Swedish Tool gick samman med 

Axplock ur de senaste 
tio årens affärer

Ankarsrum Assistent 
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W ikman & malmkjell. Stark resultatutveckling i bl.a. Banking 
Automation, Swedish Tool och Recco resulterade i en upp-
värdering av de onoterade innehaven med 45 mkr.

2007 Hela innehavet i Academedia avyttrades. Traction 
har varit delägare i bolaget sedan starten 1994. under 
j anuari 2007 förvärvade Academedia NTI friskolor och blev 
ett betydligt större företag och blev rejält o mvärderat på 
börsen. I det läget valde Traction att avyttra sitt innehav. 
Samtliga aktier i El & Industrimontage (EIAB) a vyttrades 
efter ett bud från bolagets grundare och huvudägare. 
Ytterligare försäljningar gjordes av Haldex-aktier. I nnehavet 
i mandator såldes till fujitsu Services i samband med 
ett offentligt bud. Det onoterade Swedish Tool s åldes 
till D uroc mot kontant betalning samt aktier i Duroc. SmA 
maskin såldes till bolagets huvudägare. ASJ såldes. Svecia 
East Ltd och Svecia Spares & Services såldes till r espektive 
bolags personal. Köpte en större aktiepost i SwitchCore 
(8%) och blev bolagets största aktieägare. En nyinvestering 
gjordes i programföretaget 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 storleksord-
ningen 40%. förlusten avser negativa värdeförändringar 
på långsiktiga noterade innehav och andra aktieplace-
ringar där endast ett fåtal förluster realiserades under 
året. O mvärdering av de onoterade innehaven Banking 
Automation, Bricad Holding och Recco med s ammantaget 
-32 mkr. Nettoinvesteringar i noterade företag uppgick 
till 238 mkr. Köp och försäljning av en större aktiepost i 
T eleca (8,5%). förvärv av större aktieposter 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 betalning i nyemitterade aktier och 
kontanter. Zitiz köpte nättidningen Sourze. Avvecklade det 
aktiva engagemanget 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 avkast-
ning på eget kapital om 25%. Deltog i en nyemissions-
garanti i PA Resources och fick teckna konvertibler för 
47 mkr. V ärdeförändringar på värdepapper uppgick till 
267 mkr varav innehav i Swedbank svarade för +54 
mkr, Bilia för +38, PA Resources för +29 mkr och SCA 
för +20 mkr. R ealiserade lyckosamma aktieplaceringar 
i såväl stora f öretag som i medelstora företag som sti-
git k raftigt i värde sedan de inköptes under 2008, bl.a. 
Bilia, B illerud och Duni. Sålde de sista aktierna i Haldex 
efter en dryg dubblering u nder året. Det helägda dotter-
bolaget A nkarsrum A ssistent övertog rättigheterna till 
köksmaskinen A ssistent ® 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 
Nilörngruppen uppgick i s lutet av 2009 till 65% av kapita-
let och 57% av rösterna. garanterade n yemissioner i Eniro, 
Nordic C amping & R esort, SRAB S hipping och E ndomines. 
g nosjöplast gick i konkurs efter att en rekonstruktion av 
bolaget misslyckades. Sålde g nosjöplast fastighets AB 
som ägde gnosjöplasts produktionslokal. Blev storägare 
i SRAB Shipping (11,7%) och e ngagerade oss i bolagets 
styrelse. Ökade ägarandelen i Nordic Camping & Resort 
till knappt 33% av k apitalet. fick styrelserepresentation i 
D rillcon. Ökade ä gandet i P artnerTech (13,7%) och engage-
rade oss i b olagets s tyrelse. Återköpte aktier i T raction för 
drygt 28 mkr (53 kr/st). förvärvade en större post A-aktier i 
teknikhandelsföretaget OEm International.

Nordic Camping & Resort
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2010 Startade fondverksamhet genom förvärv av 
T henberg fonder som i början av 2010 bytte namn 
till T raction fonder. Deltog som största garant i en 
nyemissions garanti i Rörvik Timber med 100 mkr i 
s amband med en finansiell r ekonstruktion av bolaget. 
T ractions förväntan var att bli storägare i Rörvik vilket 
inte skedde då nyemissionen full tecknades. Deltog där-
till i nyemissionsgarantier i S witchCore, PA R esources och 
Alm Brand. Emissionen i SwitchCore t ecknades till 88% 
vilket resulterade i att T ractions ägande ökade till 28% 
av k apitalet och 22% av rösterna. Ökade ägandet i OEm 
I nternational och e ngagerade oss i bolagets styrelse. 

2011 Blev storägare i spelutvecklingsbolaget g5 
E ntertainment med 7% av aktierna i samband med en 
r iktad nyemission. Ökade ägandet i Drillcon från 13% till 
30% och blev därigenom  bolagets största aktieägare. 

K öpte successivt under framför allt det tredje kvartalet en 
större mängd aktier i BE group och var vid slutet av året 
bolagets största ägare med ca 12,7% av aktierna. Deltog i 
en uppstart av JRS Securities, en mäklarfirma nischad mot 
institutionella kunder. Engagerade oss i Saguru. Köpte drygt 
5% av aktierna i Catella och var vid årsskiftet bolagets näst 
största ägare. god lönsamhet i dotterbolagen N ilörngruppen 
och A nkarsrum m otors. Nilörngruppen lämnade en stor ut-
delning. Svag börsutveckling i allmänhet liksom i flera av 
Tractions större innehav innebar att Traction redovisade ett 
negativt resultat. Innehavet i S igicom värderades upp efter 
en mycket positiv utveckling under 2011.

2012 Ökade innehaven i BE group (till 16,3%), Catella 
(till 7,9%) och PartnerTech (till 18,6%). Engagerade oss 
i s tyrelsen för BE group som även fick ny VD under året. 
Hifab upp visade ett kraftigt förbättrat resultat samtidigt 

Nilörngruppen 
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som aktiekursen ökade med 63%. Stark börsutveckling i 
SCA (+37%) och Swedbank (+39%) bidrog till att Traction 
uppvisade ett stabilt resultat om 201 mkr m otsvarande 
en avkastning på eget kapital om 15% trots att d elar 
av k apitalet var p lacerat i lågförräntande tillgångar. 
A nkarsrum motors, som även 2012 uppvisade en sta-
bil intjäning, påbörjade introduktion av en nyutvecklad 
DC-motor. P åbörjade byggstart i Tractions delägda 
f astighetsprojekt i Djursholms Ösby med p lanerad 
i nflyttning under hösten 2013. Avvecklade i nnehavet i 

T raction fonder vilket var tänkt att ske under 2011. Inne-
havet i EwaLie såldes. Deltog i nyemissionsgarantier i 
formpipe, Nordic mines, Cybercom och Crown Energy. PA 
Resources rekonstruerades genom att konvertibelägarna 
(däribland Traction) konverterade sina konvertibler till 
a ktier och bolaget genomförde en stor nyemission som 
Traction var med och garanterade. Emissionen avslutades 
i början av 2013. Återköpte cirka 1,6% av aktierna för cirka 
18,5 mkr i syfte att berika aktieägarna. 

Ankarsrum Die Casting PartnerTech
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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 Nordic AB. Dessförinnan, sedan juli 1997, var aktien föremål för han-

del på Ngm:s aktielista. under 2012 steg Tractions aktiekurs med 24%. Vid utgången av 2012 uppgick senaste 

betalkurs till 84,5 kronor per aktie. Aktien noterades under året som högst till 87 kronor och som lägst till 68,5 

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 891.

Tractionaktien

 aKTIEägarE1

   a-aktier b-aktier Totalt andel  andel 

      kapital, % röster, %

 Ann Stillström  165 000 2 727 000 2 892 000 18,8 13,9

 Bengt Stillström  165 000 2 724 450 2 889 450 18,8 13,9

 Petter Stillström inkl. bolag  1 095 000 1 677 150 2 772 150 18,0 40,0

 Hanna Kusterer   1 583 100 1 583 100 10,3 5,0

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

 Niveau Holding AB2  375 000 1 145 460 1 520 460 9,9 15,5

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

 Esilento AB   104 614 104 614 0,7 0,3

 N.g.L förvaltning AB   102 900 102 900 0,7 0,3

 Skandinaviska Enskilda Banken S.A.   97 752 97 752 0,6 0,3

 Avanza Pension   80 628 80 628 0,5 0,3

 Handelsbanken fonder   69 779 69 779 0,5 0,2

 ulla-Britt månsson   62 028 62 028 0,4 0,2

 Bengt-Arne Vedin   60 000 60 000 0,4 0,2

 Övriga aktieägare   1 212 603 1 212 603 7,9 3,8

 antal utestående aktier (exkl. återköpta aktier)  1 800 000 13 564 000 15 364 000 100,0 100,0

  

 1) Aktieägare per 2012-12-31 exklusive återköpta aktier. 

 2) Ägs av medlemmar av familjen Stillström.      
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utdelnings- och distributionspolitik
Tractions utgångspunkt är att utdelning och andra transfereringar av tillgångar till aktieägarna skall ske på ett skatte-
mässigt effektivt sätt. Traction är skattemässigt ett investmentbolag, vilket bl.a. innebär att utdelning är avdrags-
gill mot ränteintäkter och den schablonintäkt som utgörs av 1,5% av bolagets förmögenhetsvärde vid årets ingång. 
med nuvarande skatteregler anpassas utdelningen till moderbolagets intäkter så att ingen skattekostnad uppstår i moder-
bolaget. Enligt nuvarande regler utgår ingen schablonintäkt på onoterade innehav och noterade innehav där röstandelen har 
överstigit 10% vid ingången av räkenskapsåret. Återköp av egna aktier sker när detta bedöms som attraktivt för aktieägarna.

 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

 2012 245 000 18 500 000

  Totalt 1 646 000 90 282 750

  Indragning 2010 -610 000 –

 Kvarvarande    andel, %

 återköpta aktier 1 036 000 –  6,3

 sTorLEKsKLassEr b-aKTIEN

 Innehav antal antal andel andel  

  ägare b-aktier kapital, % röster, % 

 1-500 496 83 637 0,5 0,3

 501-1 000 175 125 477 0,8 0,4

 1 001-5 000 159 327 973 2,1 1,0

 5 001-10 000 22 143 532 0,9 0,5

 10 001-15 000 10 120 291 0,8 0,4

 15 001-20 000 6 109 833 0,7 0,3

 20 001- 23 12 653 257 94,1 97,1

 summa 891 13 564 000 100,0 100,0

 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, fördelat 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 berättigar till 10 röster på bolags-
stämma och aktie av serie B berättigar till en röst på bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla 
antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.
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Traction startades 1974 av Bengt Stillström som ett enmans konsultbolag med ett kapital om några tusen  lappar – i dag 

är T raction ett börsnoterat investmentbolag med ett bedömt substansvärde om drygt 1,7 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 
u tveckla företag. Vi har arbetat med företagens ovanliga 
händelser. med det menar vi allt utom det dagliga a rbetet 
i företagen, där det redan funnits initiativförmåga och 
kompetens hos entreprenören eller andra delägare. 
 Ofta har det handlat om hur man skall exploatera nya 
idéer och hur man skall styra upp verksamheter som inte 
fungerar bra. Som stöd för detta har vi arbetat fram en 
a ffärsfilosofi 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 anpassning, 
nyförsäljning, utveckling och produktionsstart av nya 
p rodukter, oftast gällt köp och försäljning av v erksamheter, 
rekonstruktioner, omorganisation, rekryteringar, finansie-
ringar, samarbeten och internationell 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 a nsats. 
många gånger har vi varit tvungna att rycka in som till-
fällig VD och förhandlare. Denna tjänst kallar vi Venture 
management.
 under de första tio åren var Traction ett enmansföretag; 
därefter var vi fyra personer under många år, för att så 

Tractions historia

småningom under en period växa till cirka tio p ersoner. 
Några medarbetare har stannat mycket länge, andra 
k ortare 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 ovanligt att cheferna i våra projektföretag är 
engagerade i styrelsen för andra företag där Traction är 
storägare. 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 b örsnoterade företag och arbetar där utifrån en aktiv 
s tyrelse-/ägarroll. under åren har några klienter blivit 
s törre och långvarigare än andra; vissa, såsom t.ex. A llgon, 
Academedia, Haldex, JC, Know IT, Recco och Softronic 
är mer kända för en bredare allmänhet. Det e konomiska 
utfallet varierar också stort. Några exempel: Entreprenö-
ren 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 byggdes Inter Innovation upp. B olaget utveck-
lade en sedelmatare som såldes till b anker, direkt och 
via stora dataföretag. mycket av Tractions affärs filosofi 
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utvecklades och prövades praktiskt under denna tid. Inter 
Innovation växte explosionsartat; under en p eriod 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 
o möjligt. 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 f öretag 
CmA Computer marketing växte till en omsättning om 
1,5 miljarder främst inom computer-leasing. Traction 
var e ngagerat under cirka 25 år, från mitten av 70-talet. 
B olaget 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 u thyrning 
av stordatorer med annan datorverksamhet på ett mycket 
skickligt sätt. Bengt Stillström var styrelseordförande och 
svarade för många förhandlingar om köp och försäljning 
av företag i gruppen.
  En annan svensk entreprenör, Jonas Kämpe, drev 
a ntennföretaget 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 inter-
nationellt företag, som vi börsnoterade. Tillväxten och lön-
samheten blev mycket god och Traction sålde sitt innehav 
1993 efter cirka 10 års engagemang. Den affären blev 
Tractions lönsammaste hittills och lyfte oss till en ny och 
kapitalstarkare nivå. Behovet av kapitalinsatser i de bolag 
som vi arbetar 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 förändringar sålde vi vår aktie-
post till ett par f ristående sparbanker. Därefter var vi 
e ngagerade i K jessler & mannerstråle, ett medelstort 
t eknikkonsultföretag. De f örvärvade ytterligare konsult-
företag, k noppade av och sålde en labora-
torieverksamhet. En branschkollega, J&W, 
lade bud på bolaget och vi sålde.
 I slutet av 90-talet lanserade vi några 
av våra ventureprojekt på aktiemarkna-
den; Academedia, som vi själva grundat 
och T halamus Networks, som först v arit 
d otterbolag till Academedia och även 
Duroc. Även Traction noterades 1997.
 År 2000 blev ett hektiskt år. Aktie-
marknaden värderade upp alla bolag till 
f antastiska nivåer. Vi fann inget annat råd 
än att sälja så mycket som möjligt och 
göra nyemissioner i de noterade bolagen. 
R esultatet för vår del blev ekonomiskt 

mycket bra, men många bolag fick för mycket kapital och 
inte h eller 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 
A nkarsrum motors. Bolaget gick dåligt och hade under 
lång tid uppvisat förluster och svag affärsmässighet. 
A ttraktiva f örvärvsvillkor och en betydande potential i 
form av en nyligen gjord omfattande investering i en ny 
produktionslina för elmotorer lockade vårt intresse till 
a ffär. I f örvärvet ingick även legoproduktion av Electrolux 
t raditionella h ushållsassistenten vars rättigheter vi tog 
över 2009 då också Ankarsrum Assistent AB etablerades. 
under de första åren krävdes mycket resurser för att få ord-
ning på verksam heten som däremot har uppvisat lönsam-
het de senaste åren.
 Beträffade vårt engagemang i klädkedjan JC under 
perioden 2002-2006 kan nämnas att vi medverkade 
till att vända kedjan till att uppvisa god lönsamhet och 
s tabilitet tills dess RNB i samband med ett offentligt 
bud köpte ut bolaget från börsen. Tyvärr fattade den nye 
ä garen ett antal beslut vilket resulterade 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 
förändringsarbete: från producent av etiketter till att 
i stället fokusera på branding och design och lägga ut 
produktionen på andra. förändringsarbetet gick långsamt 
och vi engagerade oss i styrelsen 2007. 2009 lämnade 
vi ett bud på bolaget som kort därefter blev dotterbolag 
och senare avnoterades från börsen. Claes af Wetterstedt 
utsågs 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 
1990-talet och tidigare kan nämnas Duroc, Banking 
A utomation, Bricad, Recco och Sigicom. 
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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 
e ntreprenörer och VD:ar.
 många av projekten har blivit mycket lönsamma 
a ffärer för oss och våra kompanjoner. Oundvikligen 
har vi också misslyckats ett antal gånger. Speciellt 
svårt är det att rädda företag som är verksamma på 
m arknader som snabbt försämrats och där det är svårt 
att vara proaktiv.
 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 
cirka 370 mkr till aktieägarna i form av utdelning och 
återköp av egna aktier. Per december 2012 uppgick 
Tractions redovisade egna kapital till 1 559 mkr och 
ett beräknat substansvärde till 1 719 mkr.
 Affärsmodellen började som en konsultaffär, 
b aserad på betalning för nedlagd tid och utvecklades 
till att bli ett kompanjonskap med entreprenörerna – 
bli delägare, arbeta mot prestationsersättning och så 
småningom också investera eget kapital, lämna lån 
och ställa garantier. Tractions kapital har byggts upp 
under lång tid, utan belåning i moderbolaget, och med 
historiskt 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.

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.

• Arvako, bemanning och rekrytering.

• 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.

• Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ, ett s pecialgjuteri
 för tillverkning av bromsblock till rälsgående fordon.

• Sweden Table Tennis, bordtennisutrustning under 
 varumärket Stiga.

• Swedish Tool verktygsmaskiner, förvärvades av 
 Duroc 2007.

• Thalamus Networks, styr- och reglerteknik, b red- 
 bands  nät.

• Tolerans, rotationshäftapparater för tabloidtidningar.
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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
www.ankarsrum.com

ankarsrum die Casting ab 
Bruksvägen 1  
590 90 Ankarsrum
VD: Håkan Sundell
Telefon: 0490 533 00
fax: 0490-509 90
www.ankarsrum.com

ankarsrum motors ab
Bruksvägen 1  
590 90 Ankarsrum
VD: Thomas Håkansson
Telefon: 0490 533 00
fax: 0490-509 90
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
www.banking-automation.com 

bE group ab
Spadegatan 1
Box 225
211 24 malmö
VD:  Kimmo Väkiparta
Telefon: 040 38 40 00
fax: 040-38 42 62
www.begroup.com

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

Catella ab
Birger Jarlsgatan 6
Box 5894
102 40 Stockholm
VD: Johan Ericsson
Telefon: 08-463 33 10
www.catella.se

drillcon ab
Industrivägen 2
713 91  Nora
VD: mikael Berglund
Telefon: 0587-82820
fax: 0587-311895
www.drillcon.se

duroc ab 
Berga Backe 4
182 16 Danderyd
VD: Erik Albinsson
Telefon: 08-789 11 30
fax: 08-789 11 31
www.duroc.com

Hifab group ab
Sveavägen 167
Box 190 90 
104 32 Stockholm 
VD: Jeanette Saveros
Telefon: 08-546 666 00
fax 08-546 667 80 
www.hifab.se

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

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

Nilörngruppen ab
Alingsåsvägen 6
Box 499
501 13 Borås
VD: Claes af Wetterstedt
Telefon: 033-700 88 88
fax: 033-700 88 19
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
www.nordiccamping.se

oEm International ab
Box 1009
573 28 Tranås
VD: Jörgen Zahlin
Telefon: 075-242 40 00
fax: 075-242 40 29
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
www.partnertech.se

recco ab
Box 4028
181 04 LIDINgÖ
VD: magnus granhed
Telefon: 08-731 59 50 
fax: 08-731 05 60
www.recco.com

saguru
Anckargripsgatan 3
211 19 malmö
VD: Daniel Wigren
Telefon: 0723-054 055
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
www.sigicom.se

signTrace ab
Skeppsbron 30
111 30 Stockholm
VD: Erik Ottosson
Telefon: 070-260 36 82
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
www.softronic.se

switchCore ab
Box 3314
103 66 Stockholm
VD: mattias molin
Telefon: 08-506 289 00

Zitiz ab / Nättidningen
Sourze AB
Sveavägen 63, 4 tr
113 59 Stockholm
Operativ chef för Zitiz: 
Anders Hansson
Chefredaktör för Nättidningen Sourze: 
Carl Olof Schlyter
www.zitiz.com / www.sourze.se

ZITIZ
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